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อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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การวิจยั นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 765 443 สัมมนาการเป็ นผู้ประกอบการ
ตามหลักสู ตรปริญญาบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาให้
อนุมตั ิให้การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะรัชต์ อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์” เสนอโดย นางสาวชุติมณฑน์ แนบนวล และนายไชยวัฒน์ เชิงรู้
มีคุณค่าเพียงพอจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ตาม
หลักสูตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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........................................................................
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12500683, 12500684 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: การศึกษาปั จจัยซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรในค่ายธนะรัชต์
ชุติมณฑน์ แนบนวล และ ไชยวัฒน์ เชิงรู้
: ปัจจัยที่ผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์
ของประชากรค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
อาจารย์ที่ปรึ กษา: อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี. 61 หน้า.
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาปัจจัยการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยทําการศึกษากับกลุ่มประชากรค่ายะนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช้ค่าความถี่
และ ร้อยละ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพ
ส่วนใหญ่คือ สมรสแล้ว ส่ วนใหญ่ระดับการศึกษา คือมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพส่วนใหญ่คือ
ข้าราชการ โดยมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท
2) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ พบว่าปัจจัยที่มี
ความสําคัญมากที่สุดในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์น้ นั คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัวและ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ รองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการสัญจร การเดินทางสะดวก มีสถานที่
พักผ่อนใกล้ มีแหล่งนํ้าที่สะอาด แวดล้อมด้วยต้นไม้ อยูใ่ นเขตชุมชน ระยะห่างจากเพื่อนบ้าน
พอสมควร ใกล้สถานที่สาํ คัญ ใกล้สถานศึกษา และห่างจากถนนสายหลักพอสมควร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา.............................

ปี การศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของอาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ที่กรุ ณาให้
คําปรึ กษาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จนกระทัง่
การศึกษาอิสระนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่คอยห่วงใยและให้กาํ ลังใจจนทําให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาํ เร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถาม ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเพื่อน
ที่คอยให้กาํ ลังใจการทําการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
สุดท้ายขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เป็ นแหล่งให้
เรี ยนรู ้ชีวิตและสังคมซึ่งองค์ประกอบสําคัญส่วนหนึ่ งที่ทาํ ให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาํ เร็ จลงอย่างสมบูรณ์
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ความเป็ นมาและความสําคัญ

บ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันเป็ นส่วน
ใหญ่ ที่พกั อาศัยนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญและจําเป็ นมากสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์
โดยทัว่ ไป และเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละสุขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัย มนุษย์ทุกคน
วาดหวังว่าจะมีบา้ นที่อบอุ่นไม่เว้นแม้แต่ผทู้ ี่ปกป้ องประเทศของเรา เพราะเราถือว่าบ้านเป็ นที่
อยู่ อาศัยของมนุ ษย์ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็ นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่ วมกันอย่างมีความสุ ข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ค่ายธนะรัชต์ เป็ นค่ายทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็ นค่ายทหารที่ มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่
ค่ายหนึ่งของกองทัพบก ตั้งอยูร่ ิ ม ถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุ งเทพ ฯ
ประมาณ ๒๓๘ กม. ตามถนนสายธนบุรี – ปากท่อ มีอาณาเขตคาบ
เกี่ยว ๒ อําเภอ คือ อําเภอปราณบุรีและอําเภอหัวหินตอนบนของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ บนพื้นที่อนั กว้างใหญ่กว่า ๕ หมื่นไร่ เศษ ศูนย์การทหารราบเป็ น
แหล่งกําเนิ ดด้านวิทยาการของเหล่าทหารราบ พร้อมที่จะให้นกั ท่องเที่ยวและประชาชน
โดยทัว่ ไปมาเยีย่ มเยือนและแสวง หาประสบการณ์ที่ทา้ ทายกับ “การท่องเที่ยวทัวร์ค่ายธนะ
รัชต์” ท่านจะได้สมั ผัสธรรมชาติโดยเฉพาะบริ เวณท่าเสด็จ ที่อุดมไปด้วยพันธ์ไม้ยนื ต้นทาง
วรรณคดีที่หายากเพลิดเพลินกับ ธรรมชาติ และทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าํ ปราณบุรีที่ไหลผ่าน มี
กิจกรรมท้าทายความสามารถทางทหารที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพื่อ
เพิ่มความสนุ กสนามตื่นเต้นเร้าใจ
เมื่อมาถึงช่วงอายุหนึ่ งผูท้ ี่ทาํ งานหนักอย่างพวกเขาและครอบครัวก็ตอ้ งการที่จะหา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นที่อยูท่ ี่มน่ั คงในช่วงบัน่ ปลายของชีวิตกับลูกหลานของเขา แต่ใน
ปัจจุบนั นั้น มีอสังหาริ มทรัพย์ออกมาในหลายรู ปแบบ เช่น แบบทาวน์เฮ้าน์ แบบจัดสรร หรื อ
แบบบ้านพร้อมที่ดิน จึงทําให้มีตวั เลือกในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
0

2
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า หากวันหนึ่ งที่เขาต้องการจะซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์ เขาจะเลือกแบบใดเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จยั การเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขอบเขตของการวิจยั
1. การศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ซ่ึงมีอยู่ 4
ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ
ปัจจัยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและทําวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรค่ายธนะรัชต์จาํ นวน
11,573คน (ที่ว่าการอําเภอปราณบุรี)
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและทําวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรค่ายธนะรัชต์ จํานวน
400 คน
4. ระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 25523
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริ มทรัพย์
2. ความสําคัญของการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยสามารถนําข้อมูลทางการตลาด และรู ปแบบพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคไปใช้ในการปรับปรุ งและกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการเสริ มสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เพื่อเป็ นประโยชน์สาํ หรับที่ผสู้ นใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ และ
เป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดของการดําเนินธุรกิจ ในการจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

3
นิยามศัพท์
อสังหาริ มทรัพย์

ทรัพย์ที่นาํ ไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่ เช่นที่ดิน; (กฎ)
ที่ดินและทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวรหรื อ
ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึง
ทรัพยสิทธิอนั เกี่ยวกับที่ดินหรื อทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ที่ดินหรื อ
ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, คู่กบั สังหาริ มทรัพย์.
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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ในการศึกษาถึงปั จจัยการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของข้าราชการทหารค่ายธนะรัชต์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาค้นคว้า มีทฤษฎีแนวคิดรายงานการที่
เกี่ยวข้องวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็ นกรอบในกรณี ศึกษาดังนี้
1. ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

1.ความรู้เพิม่ เติมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ในทางกฎหมาย ได้แก่ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นที่ติดอยูก่ บั ที่ดินมี
ลักษณะเป็ นการถาวรหรื อประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร บ้านเรื อน
ถ้าจะมีการกระทําการซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นที่ดิน อาคาร บ้านเรื อน
ในทางกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งทําสัญญาหนังสือ ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่นโฉนด หรื อ
ทะเบียนที่ดินเป็ นเอกสารที่แสดงความเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆ ทั้งนี้ ก็เพราะว่า
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นทรัพย์สินทีมีมลู ค่าสูงจึงต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
อสังหาริ มทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน ทรัพย์อนั ติดกับที่ดิน หรื อประกอบเป็ นอันเดียวกับ
ที่ดิน รวมทั้งสิ ทธิท้ งั หลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย จากนิยามดังกล่าว อาจแบ่ง
อสังหาริ มทรัพย์ออกได้ดงั นี้
1. ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทัว่ ไป รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ
เกาะและที่ชายทะเลด้วย
2. ทรัพย์อนั ติดกับที่ดิน ได้แก่ ไม้ยนื ต้น อาคาร โรงเรื อน หรื อ สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน
เช่น บ้าน คือ สิ่งก่อสร้างที่ปลูกอยูห่ ลังเดียวโดด ๆ พร้อมทั้งเรื อนครัว โรงรถ เรื อนคนใช้ดว้ ยถ้า
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มี และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของบุคคลในครัวเรื อนเดียวกัน หรื อบ้านที่ปลูกอยูห่ ลายหลังภายในบริ เวณ
รั้วเดียวกัน และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของบุคคลภายในครัวเรื อนเดียวกัน ทาวน์เฮาส์ คือ ตึกที่ปลูก
ติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่ วยขึ้นไป โดยมีฝาร่ วมกันด้านหนึ่ งหรื อสองด้านขึ้นไปอาจเป็ นชั้นเดียว
หรื อหลายชั้นก็ได้ ตัวตึกอยูล่ ึกเข้ามาจากริ มถนน มีบริ เวณที่ว่างหน้าบ้านอาจใช้เป็ นที่จอดรถ
หรื อทําประโยชน์อย่างอื่น คอนโดมีเนี ยม คือกลุ่มห้องอันเป็ นส่วนหนึ่ งของอาคาร ซึ่งใช้เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของครัวเรื อน โดยกลุ่มห้องนี้ จะต้องมีหอ้ งครัว ห้องนํ้า ตลอดจนทางเข้าออกห้องชุด
เป็ นของตนเอง ซึ่งสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็ นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง โรงงาน คือ โรงงาน
สําหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยใช้ เครื่ องจักร ซึ่งเทียบได้เกิน 5 แรงม้าเป็ นปัจจัย
โกดัง คือ สิ่ งก่อสร้างที่ใช้เพื่อเก็บสิ นค้า อาคารพาณิ ชย์ คือ อาคารที่ใช้ เพื่อประโยชน์แห่ง
การค้า หรื อ โรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรซึ่งเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า หรื อ อาคาร ที่ก่อสร้าง ห่าง
แนวทางสาธารณะ หรื อ ทางซึ่งมีสภาพ เป็ นสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้ เป็ นอาคารเพื่อ
ประโยชน์แห่ งการค้าได้ หอพัก คือ ห้องชุด ตามปกติประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก
ห้องครัว ห้องนํ้าพร้อมอยูใ่ นชั้นเดียวกัน และรวมอยูใ่ นตึกหลังใหญ่สาํ หรับอยูอ่ าศัยหรื อให้เช่า
3. ทรัพย์ซ่ึงประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น้ าํ ลําคลอง แร่ ธาตุ กรวด ทราย ที่
มีอยูต่ ามธรรมชาติ หรื อซึ่งมนุ ษย์นาํ มารวมไว้กบั ที่ดินจนกลายเป็ นส่วนหนึ่ งของพื้นดินตาม
ธรรมชาติ
4. สิทธิท้ งั หลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด
สิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนด ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน
กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
1) การถือครองอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ที่เป็ นนิติบุคคลต่างด้าว เนื่องจากปัญหา
สําคัญเกี่ยวกับเรื่ องของการถือครองอสังหาริ มทรัพย์น้ นั อยูท่ ี่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุน้ ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวซึ่งเป็ นเหตุให้บริ ษทั ที่เกิดจากการควบรวมกิจการนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นคนต่างด้าวอันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ที่รับโอนกิจการนั้นขาดคุณสมบัติใน
การถือครองอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่า กฎหมายที่ดินหรื อกฎหมายอาคารชุด
กําหนดห้ามการถือครองที่ดินหรื ออาคารชุดแก่นิติบุคคลต่างด้าวไว้อย่างไร
2) การโอนอสังหาริ มทรัพย์ จะต้องพิจารณาคือ แม้ว่ากฎหมายกําหนดให้สิทธิและ
หน้าที่ของบริ ษทั เดิมโอนไปเป็ นของบริ ษทั ใหม่ซ่ึงรวมทั้งอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพยสิ ทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ดว้ ยก็ตาม แต่ในเรื่ องของการเป็ นผูท้ รงทรัพยสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ก็
จะต้องดําเนิ นการทางทะเบียนด้วย มิฉะนั้น บริ ษทั ใหม่ก็ไม่สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลง
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ทางทะเบียนได้ และหากมีบุคคลภายนอกผูไ้ ด้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริ ตและได้
ดําเนินการจดทะเบียนการได้มาแล้ว ก็ไม่สามารถยกขึ้นอ้างยันได้
3) ใบอนุ ญาตเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตให้ทาํ การค้าที่ดิน
ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มี
ข้อพิจารณาว่า กรณี ที่เป็ นการควบรวมกิจการด้วยวิธีการซื้อหุ น้ นั้นจะไม่มีปัญหาแต่ประการใด
เพราะภายหลังการเข้าถือหุ น้ แล้ว บริ ษทั ยังคงดําเนินกิจการต่อไปไม่เป็ นการกระทบต่อ
ใบอนุญาตแต่อย่างใด ส่ วนกรณี ของการควบรวมกิจการด้วยวิธีการซื้อทรัพย์สินนั้น จําเป็ นต้อง
พิจารณาด้วยว่าใบอนุ ญาตนั้นๆ สามารถที่จะโอนให้แก่กนั ได้หรื อไม่
หากกฎหมายกําหนดให้สามารถที่จะโอนให้แก่กนั ได้แล้ว กรณี ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าง
ใดเพียงแต่ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น แต่หากกฎหมายไม่ได้กาํ หนดแล้ว
ย่อมถือว่าใบอนุ ญาตนั้นเป็ นเรื่ องที่พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงไม่สามารถที่จะโอนให้แก่
กันได้ การโอนให้แก่กนั ย่อมถือว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งต้องตกเป็ นโมฆะ
4) การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พิจารณาดังนี้ กรณี ที่
บริ ษทั เดิมก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการได้จดทะเบียนการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยก
รรมและอุตสาหกรรมแล้ว ในกรณี ที่มีการควบบริ ษทั บริ ษทั ที่เกิดขึ้นใหม่ยอ่ มได้รับโอนไปทั้ง
สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวด้วย ส่วนกรณี ทีเป็ นการควบรวมกิจการด้วยวิธีการซื้อหุ น้
บริ ษทั ยังคงประกอบกิจการต่อไปย่อมไม่กระทบต่อสัญญาเช่าแต่อย่างใด แต่ในกรณี ที่เป็ นการ
ควบกิจการด้วยวิธีการซื้อทรัพย์สินแล้ว บริ ษทั ผูข้ ายจะต้องดําเนินการโอนสิทธิการเช่าให้กบั
บริ ษทั ใหม่ดว้ ย ทั้งนี้ จะต้องดําเนิ นการทางทะเบียนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวด้วย
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2. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค
เนื่ องจากตลาดทุกๆ ตลาดมีคู่แข่งขันมากมาย ซึ่งต่างหาโอกาสที่จะสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อที่จะขยายส่ วนครองของตลาด ของตนให้ขยายออกไปด้วยกัน จึงเห็นได้ว่า ปัจจัย
ที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง ต่อความสําเร็ จในการดําเนินงานการตลาดคือ ความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ หารการตลาดที่ฉลาดจึงจําเป็ นจะต้องทําการวิเคราะห์วิจยั ถึงความ
ต้องการ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคของถ่องแท้ เพื่อนําข้อมูลต่างๆ มากําหนด
ช่องทางในการจัดจําหน่ าย การโฆษณา การกําหนดราคา และเครื่ องมือทางการตลาดอย่างอื่น
ให้สอดคล้องกับตลาดที่เราเลือกสรรไว้
พฤติกรรมของผู้บริโภค
เนื่ องจากการปฏิบตั ิการทางการตลาดสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่ผบู้ ริ โภคเป็ นสิ่งสําคัญ ดังนั้น
นักการตลาดปั จจุบนั จึงได้ให้ความสนใจ และศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพราะ
การเข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ถกู ต้อง จะทําให้นกั การตลาดสามารถสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งจะนําความได้เปรี ยบมาสู่บริ ษทั ฮาร์โรลด์ เจ เลวิทท์ ได้กล่าว
ว่า ก่อนที่มนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมาจะมีมลู เหตุที่จะทําให้เกิด
พฤติกรรมเสมอ ซึ่งมูลเหตุดงั กล่าวจะเป็ นตัวกระตุน้ เร่ งเร้าจิตใจให้เกิดความต้องการ และจาก
ความต้องการจะทําให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นขั้นตอนหรื อ
เป็ นกระบวนการ เรี ยกว่า "กระบวนการของพฤติกรรม " กระบวนการของพฤติกรรมมนุ ษย์จึงมี
ลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังนี้
1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้เกิด
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะมีสิ่งจูงใจ
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้ าหมาย
แรงจูงใจในการซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภค
การศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการซื้อของผูบ้ ริ โภค อาจเริ่ มต้นด้วยการตั้งคําถามตัวเราเอง
ว่า ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงเลือกสิ นค้าและบริ การอย่างนั้น แทนที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริ การอีก
อย่างหนึ่ง คําตอบก็คือว่า เพราะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากผูบ้ ริ โภคนัน่ เองเป็ นสิ่งจูงใจกํากับให้
ผูบ้ ริ โภคได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้น
1
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ประเภทของแรงจูงใจในการซื้อ
1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
2. แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล
3. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์
4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า
รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1. พฤติกรรมซื้อตามปกติ เป็ นพฤติกรรมการซื้อตามปกติธรรมดา ซึ่งเป็ นแบบที่ง่าย
ที่สุด
2. พฤติกรรมการซื้อที่ตอ้ งแก้ปัญหาบางอย่าง เป็ นพฤติกรรมการซื้อที่มีความยุง่ ยาก
มากกว่าแบบที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับตราของสินค้าบางชนิดซึ่งไม่คุน้ เคย
3. พฤติกรรมการซื้อที่ตอ้ งแก้ปัญหาอย่างมาก เป็ นพฤติกรรมการซื้อที่มีความยุง่ ยากมากที่สุด
เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ือต้องเผชิญกับการซื้อผลิตภัณฑ์ซ่ึงไม่คุน้ เคย
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตใหม่ ของผู้บริโภค
1. การรับรู ้
2. ความสนใจ
3. การชัง่ ใจ
4. การทดลองซื้อ
5. การรับเอาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาใช้
ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ ผูบ้ ริ โภค
2. ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถกู ต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
มากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีข้ ึน
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ให้
ตรงกับชนิ ดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
5. ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1
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1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็ นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดย เฉพาะ
ลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เป็ นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ในวงการ
บริ หาร เป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูงสุดในจํานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูใ่ นระดับมหาเศรษฐี
ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสําเร็ จในวิชาอื่น ๆ สมาชิก
ชั้นนี้ ส่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่าย
บริ หาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานนัง่ โต๊ะระดับตํ่า
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นทํางานเป็ นชั้นที่ใหญ่ที่สุดใน
ชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชํานาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดิน
เป็ นของตนเอง ชนกลุ่มน้อย
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ือ
2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็ น 2 ระดับ
- กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอ้ จํากัดในเรื่ องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และ
ช่วงอายุ
- กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่น
น้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.1 ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาํ การซื้อเพื่อการบริ โภคที่สาํ คัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา
ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.2 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทําให้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผูซ้ ้ือมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคล
ต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

10
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่ง
จัดปัจจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยา
ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู ้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
นักจิตวิยามาสโลว์ได้กาํ หนดทฤษฏีลาํ ดับขั้นตอนของความต้องการซึ่งกําหนดความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ไว้ 5 ระดับ ซึ่งจัดลําดับจากความต้องการระดับตํ่าไปยังระดับสูงคือ 1.
ความสําเร็ จส่วนตัว 2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 3. ความ
ต้องการด้านสังคม 4. ความปลอดภัยและมัน่ คง 5. ความต้องการของร่ ายกาย
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ขั้นที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ือตระหนักถึงปัญหาหรื อ
ความต้องการของตน เอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผบู้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนํามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่
เพียงพอก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะนําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็ น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่า
มากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี
ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มักใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็ นขั้นสุดท้ายหลังจากการซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วย ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้หยุดตรงที่การ
ซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญต่อความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับ มาก เพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะหมายถึงการยอมรับในร้านร้าน
หนึ่ง หรื อตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มี
ประสิ ทธิภาพจึงหัวใจสําคัญของ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ีการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคจึงปรากฏอยูต่ รงกลางแบบจําลอง ปัจจัยฐานของบุคคลทั้งหมด อันได้แก่
ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะนํามาใช้พิจารณาร่ วมกัน เพื่อให้การ
เลือกซื้อเกิดขึ้นในตลาด และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกผูบ้ ริ โภคก็จะนํามาใช้
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พิจารณาและใช้ประโยชน์ ด้วยเช่นกัน จากข้อมูลความเป็ นมาของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ได้กล่าวมาแล้วเราก็จะสามารถ เริ่ มศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวบการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้ อันจะทําให้เราเห็นและเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อหรื อไม่ซ้ือของ
ผูบ้ ริ โภคว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้นในบทเรี ยนนี้จึงเป็ นเรื่ องต่างๆ ที่ว่าด้วยการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนขั้นต่างๆ ในกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะทั่วไปของการเกิดการตัดสินใจ (The nature of decision marking)
เงื่อนไขหลายประการที่จาํ เป็ นสําหรับการพิจารณาว่า กิจกรรมใดจึงจะถือว่าเป็ น
กระบวนการของการตัดสิ นใจ ต่อไปนี้ คือ กิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจ
1. ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องเผชิญกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันที่จาํ เป็ น จะหา
ทางแก้ไข ซึ่งผูต้ ดั สิ นใจในที่น้ ีหมายถึง “บุคคลใดๆ หรื อกลุ่มของบุคคลที่ไม่ได้รับความพอใจ
สําหรับสภาวะที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั บางอย่างหรื อการคาดหวังของสภาวะในอนาคต รวมทั้ง
ความปรารถนาอยากได้และสิ ทธิที่จะนํามากระทําของบุคคลให้มุ่งไปสู่การ แก้ไขสภาวะใน
ปั จจุบนั หรื อในอนาคตดังกล่าว” (Williams’ 1982:26)
2. ผูต้ ดั สินใจมีความปรารถนาที่จะให้ได้มาซึ่งเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่ งหรื อหลาย
เป้ าหมาย ซึ่งเป้ าหมายเหล่านี้ ปกติจะแสดงออกมาในรู ปของการให้มาซึ่งสภาวะของสิ่ งที่ ใหม่
บางอย่าง หรื อการรักษาไว้ซ่ึงสภาวะของสิ่งเดิมที่มีอยู่ เป้ าหมายต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ จึง
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความพอใจที่ได้รับจาก สินค้าและบริ การ
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้ าหมาย ผูต้ ดั สินใจจะต้องกําหนดทางเลือกที่ตอ้ งกระทําที่น่าจะ
นําไปสู่เป้ าหมายที่ ปรารถนาได้ ทางเลือกต่างๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกับปัจจัยต่างๆ
เช่น ตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า และราคา เป็ นต้น
4. ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องเผชิญกับระดับความไม่แน่นอนบางส่วนในการที่ทางเลือกที่
ต้องการนํามาซึ่งความพอใจหรื อไม่พอใจ สําหรับผูบ้ ริ โภคแล้วความไม่แน่นอนอาจเป็ น
ข้อจํากัดที่เนื่ องมากจากการขาดความ รู ้ที่สมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรื อระดับการไม่รู้ของ
แรงจูงใจ เป็ นต้น
กระบวนการการตัดสิ นใจจึงเป็ นเป้ าหมายอยูท่ ี่การแก้ไขปัญหาในการซื้อและการ ใช้
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่ งผลกระทบที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคต้องใช้ความพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับชนิด
ของความไม่แน่ นอนต่างๆ ในที่สุดก็นาํ ไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบตั ิต่อทางเลือกบางอย่าง
ที่ธุรกิจมี การนําเสนออยูใ่ นตลาด ทางเลือกที่เลือกแล้วอาจไม่ได้แสดงถึงการแก้ไขปัญหาที่ไม้
ผลดีที่สุดก็ได้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจในปัญหาอาจจะทําได้ดีพอสมควรอย่างต่อเนื่อง
บ่อยๆ จนทําให้บุคคลสามารถเข้าไปใกล้สภาวะของการตัดสิ นใจที่ให้ผลดีที่สุดได้
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การตัดสิ นใจของผู้บริโภค (The consumer’s dilemma)
ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับการที่ตอ้ งตัดสินใจอย่างจริ งจังในตลาด โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจปั ญหา 2 ประการ ระหว่างที่ตอ้ งตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และร้านค้า
ที่ตอ้ งตัดสินใจซื้อกับการ ไม่มีความสามารถที่จะสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า มีเหตุผลมากมายที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคยุง่ ยากหรื อลําบากในการตัดสินใจให้มี ประสิทธิภาพได้
คือ
1. มีความปรารถนาอยากได้มากมายเกินไป
2. ขาดเงินทุน
3 มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
4. มีเวลาไม่เพียงพอ
5. มีการฝึ กอบรมที่ไม่ดี
มีความปรารถนาอยากได้มากเกินไป ( too many desires) ผูบ้ ริ โภคไม่เคยหมดความ
ต้องการอยากได้เลย ผูบ้ ริ โภคมีแค่ตอ้ งการอยากได้สินค้ามากขึ้นและดีกว่าเดิมสําหรับสินค้า
และ บริ การทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิ ดสิ นค้าและรู ปแบบที่มีให้เลือกมากขึ้น แม้ว่า
สังคมของเราจะสามารถจัดหาสิ นค้าและบริ การมาเสนอขายให้ผบู้ ริ โภคได้มาก ขึ้นกว่าเดิมอยู่
ตลอดเวลา แต่ปริ มาณจํานวนสิ นค้าและบริ การกลับทําให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้
บริ โภคลดลง
การวางแผนโดยรวมทั้งหมดจะทําให้ผบู้ ริ โภคทราบถึงวิธีการที่จะจัดลําดับความ
สําคัญของการตัดสิ นใจที่มีอยูม่ ากมายได้ การตัดสินใจสามารถจัดแยกออกตามลําดับของความ
จําเป็ นเร่ งด่วนหรื อความสําคัญได้ ดังนั้นการตัดสินใจบางอย่างสามารถเลื่อนออกไปได้ หรื อ
เอาไปใช้ตดั สิ นใจในอนาคตเมื่อบุคคลสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้มากขึ้น ได้
ข้ อแตกต่างในการวางแผนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Differences in consumer decision
planning)
การที่ผบู ้ ริ โภควางแผนตัดสิ นใจ ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาจะ
สามารถแก้ไขได้หมด ไม่มีทางที่ผบู้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจได้ การซื้อทุกครั้งจําเป็ นต้อง
ตัดสินใจหนึ่งเรื่ องหรื อหลายเรื่ องก็ได้ เช่น มีเงินซื้อหรื อไม่ หรื อเลือกสินค้าชนิดหนึ่งหรื อตรา
หนึ่ งแทนสินค้าชนิดอื่นหรื อตราอื่นหรื อซื้อ ตามรู ปแบบการซื้อเดิมที่เคยทํา หรื อจะมีรูปแบบ
การซื้อใหม่ที่เปลี่ยนไป หรื อซื้อจากพนักงานขายคนหนึ่ ง หรื อใช้วิธีอื่นๆ เป็ นต้น ข้อแตกต่าง
ระหว่างผูบ้ ริ โภคไม่ใช่เรื่ องของผูบ้ ริ โภคซื้อหรื อไม่ซ้ือ แต่เป็ นเรื่ องของการวางแผนและการ
ตัดสินใจที่ผบู ้ ริ โภคจะสามารถทําได้ว่ามี เพียงใด การวางแผนของผูบ้ ริ โภคย่อมแตกต่างกัน
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ตลอด ตั้งแต่ไม่มีการวางแผนเลยจนถึงการมีการวางแผนการอย่างเป็ นระบบ (formal planning)
ผูบ้ ริ โภคบางคนวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องแผนส่วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภค กระทําเปรี ยบเสมือน
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ โภคเอง อย่างไรก็ตาม เราสามารถกล่าวได้ว่าระดับของการวางแผนการ
ตัดสิ นใจไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ บริ โภคส่วนใหญ่ที่มีจริ งๆ แล้วเราจะพบว่า ในตลาดผูบ้ ริ โภค
มักจะวางแผนน้อยเกินไปหรื อวางแผนไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อวางแผนผิดพลาด
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นแบบนี้เราเรี ยกว่าเป็ นตลาดที่ไม่เก่ง (poor markets) บางทีผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
มักจะรู้สึกผิดที่ไม่พิจารณาให้เพียงพอสําหรับปัญหา ต่างๆ ที่เขาเผชิญ ประเด็นสําคัญก็คือ
ผูบ้ ริ โภคใช้ความพยายามบางอย่างเพื่อวางแผนและผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะใช้การวาง แผนการ
ซื้อสําหรับการซื้อบางประเภททุกครั้ง ซึ่งการวางแผนตัดสินใจนี้จะทําให้เพียงพอที่จะดํารงไว้
ซึ่งการซึ่งการซื้อของ ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างน้อย เราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างที่กล่าวถึงมาแล้วใน
หนังสือจะมีท้งั ได้รับผลกระทบ และมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งที่บุคคล
แต่ละคนอาจเป็ นได้ท้ งั ผูก้ ่อสร้างครอบครัวหรื อเป็ นเพียง สมาชิกคนหนึ่ งของครอบครัวก็ได้
ดังนั้นความต้องการแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้จะพูดถึงรานละเอียดในส่วนที่ 2 นั้นจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อของสมาชิกครอบครัว สังคม และธุรกิจ ก็จะมีผลกระทบต่อทั้งตัว
บุคคลและกลุ่มบุคคล โดยรายละเอียดเหล่านี้ จะได้อธิบายในส่วนที่ 3 ของหนังสือ ฉะนั้น
เป้ าหมายหลักตอนนี้คือ การได้เห็นภาพรวมทั้งหมดขดงกระบวบการการตัดสินใจอันเป็ น
แนวทางที่ทาํ ให้เข้า ใจถึงหัวข้อดังกล่าวเหล่านั้นได้
การตัดสินใจของผู้บริโภคกับพฤติกรรมที่มเี หตุผล(Consumer decision and rational
behavior)
การตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอยูใ่ นเวลานี้ คือ บุคคลได้ใช้ความสามารถด้าน
ความคิด (mental abilities) ในการตัดสินใจในตลาดด้วยนัน่ คือผูบ้ ริ โภคไม่ได้มีการกระทําแบบ
เดาสุ่ม หรื อในลักษณะไม่มีทิศทาง (undirected manner) เบื้องหลังของการกระทําของผูบ้ ริ โภค
จะขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจไม่ว่าจะมาจาก อารมณ์หรื อมาจากความไม่เข้าใจก็ตาม แรงจูงใจเหล่านี้ จะ
แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบของความมีเหตุผลที่มีระดับการคาด คะเนที่เป็ นไปได้ การกระทําของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างใดอย่างหนึ่ งอาจไม่ได้กระทําขึ้นอย่างฉลาดโดย ทั้งหมด การกระทําไม่ใช่สิ่งที่เรา
จะทําภายใต้เหตุการณ์อย่างเดียวกัน และการกระทําเหล่านี้ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะกระทําด้วย
อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของเหตุผลของบุคคลของบุคคลจะมีอยูใ่ นพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริ โภคด้วย ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ถึงรู ปแบบบางอย่างของการกระทําของผูบ้ ริ โภคได้แล้ว
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคก็ไม่น่ามีความหมายหรื อจําเป็ น ถึงกระนั้นมีความสับสนว่า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

14
ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลหรื อไม่ ต่อไปจึงเป็ นการอธิบายถึงแนวความคิดต่างๆ ที่ว่าด้วย
พฤติกรรมที่มีเหตุผล ดังนี้
1. แนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้วยความมีเหตุผล
2. แนวความคิดที่ร่วมสมัยที่ใช่อา้ งอิงของความมีเหตุผลของผูบ้ ริ โภค
3. แนวความคิดที่ว่าด้วยการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค
4. ข้อแตกต่างในแนวความคิดที่ว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล
5. แนวความคิดที่ผดิ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค
แนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้ วยความมีเหตุผล (The traditional approach to rationality)
แนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้วยความมีเหตุผลจะได้โดยตรงจากวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ เรา
ได้มาแล้ว ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัด (the concept of economic
man) โดยตรง การเป็ นคนประหยัด หมายถึง “บุคคลผูซ้ ่ึงมีความพยายามที่จะได้รับผลตอบแทน
จากเงินลงทุนมากที่สุด หรื อสูญเสียเงินออกไปให้นอ้ ยที่สุดเสมอ” (Walters.1978 : 71)กล่าวคือ
คนประหยัดจะพยายามให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด และจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ
ของตน ดังนั้นนักการตลาดเมื่อเริ่ มจะกําหนดประเภทของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงหันมา อาศัย
การเป็ นคนประหยัดเป็ นตัวกําหนด ผลคือทําให้แนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้วยพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคมีการแบ่งออกเป็ น
(1) พฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อพฤติกรรมของการเป็ นคนประหยัด (rational or
economic behavior)
(2) พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์หรื อพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล (emotional or nonrational
behavior) ซึ่งทั้ง 2 คํานี้ทาํ ให้เราเห็นว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปในทิศทาง
เดียว กัน ก็คือการกระทําบางอย่างมีเหตุผลและบางอย่างไม่มีเหตุผล นัน่ คือภายใต้แนวความคิด
ดั้งเดิมผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมที่มีเหตุผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งและมีพฤติกรรมที่ไม่มี
เหตุผลในเวลาอื่น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าประเภทของแรงจูงใจที่ผบู้ ริ โภคได้ซ้ือจึงเป็ นการ
พิจารณาประเภทของพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคกระทําว่าเป็ นพฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อ ไม่มีเหตุผล
ดังนั้นถ้าแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดการเป็ นคนประหยัด (economic
man concepts) แล้ว พฤติกรรมนั้นก็ถือว่ามีเหตุผล และถ้าแรงจูงใจนั้นมีพ้นื ฐานมาจากปัจจัย
ด้านจิตวิทยา (psychological factor) เช่น ความรู้สึก (feeling) ความอคติ (biases) ความชอบ
(likes) และความไม่ชอบ (dislikes) แล้วก็ถือว่าพฤติกรรมนั้นเป็ นพฤติกรรมีที่ไม่มีเหตุผล
แรงจูงใจที่ไม่มีเหตุผลคือ แรงจูงใจใดๆ ที่ทาํ ให้มีการกระทําที่ทาํ ขึ้นด้วยอารมณ์ เช่น ความรัก
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(love) ความมีชื่อเสี ยง (prestige) ความภาคภูมิใจ (pride) ความมีอาํ นาจ (power) ความเป็ น
ตนเอง (ego) ความสวยงาม (beauty) และความรู้สึกเรื่ องเพศ (sex) เป็ นต้น
แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้ อ้างอิงความมีเหตุผลของผู้บริโภค (Contemporary view of
consumer rationality)
การที่จะถือว่าผูบ้ ริ โภคมีเหตุผลหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั คําจํากัดความที่จะนํามาใช้ นักการ
ตลาดร่ วมสมัย (contemporary marketers) ปฏิเสธที่จะยอมรับแนวความคิดของการเป็ นคน
ประหยัดที่มีต่อความมีเหตุผล โดยยอมรับแนวความคิดของการเป็ นนักแก้ไขปัญหา (concept of
a problem solver) แทน นักแก้ไขปัญหาจะถือว่าเป็ นผูม้ ีเหตุผลเสมอ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดหรื อไม่ก็ตาม แนวความคิดร่ วมสมัยมีพ้ืนฐานความคิดอยูท่ ี่การมองเห็น
ว่า ผูบ้ ริ โภคมีวิธีคิดอย่างไร ไม่ใช้ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอย่างไร ดังนั้นความมีเหตุผล
(rationality) จึงหมายถึง “แนวความคิดของการกระทําที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ของปัญหาที่มีการ
ตัดสิ นใจ อย่างมีเหตุผล (logically deciding) บนพื้นฐานของการรู้ถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับปัญหา
นั้น” (Walters.1978 : 72) ประเด็นสําคัญจึงอยูท่ ี่ความหมายของคําว่าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
นักการตลาดร่ วมสมัยถือว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูม้ ีเหตุผลต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการ ใช้เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา โดยพิจารณาถึงปั ญหาแล้วจึงตัดสินใจเลือก
แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้อา้ งอิงจะแตกต่างจากแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัด
อยูเ่ พียงอย่างเดียวคือ ในแง่ที่ว่าผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องรับประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจ คือ
แนวความร่ วมคิดร่ วมสมัยใช้อา้ งอิงยอมรับว่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการ ตัดสิ นใจ
ความรู้สึกเป็ นเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคที่เกิดมาจากอารมณ์ แต่การตัดสินใจเฉพาะบางอย่างของ
ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการกระทําที่เกิดจากเหตุผล ซึ่งจุดนี้ เองที่มีการปรับปรุ งแนวความคิดของการ
เป็ นคนประหยัดขึ้นแต่ก็ถือ ว่าผูบ้ ริ โภคไม่มีการกระทําที่ถือว่าโง่หรื อรอบคอบ นอกจากนี้
แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้อา้ งอิงก็ไม่ได้ให้ประเด็นที่แท้จริ งของการตัดสิน ใจของผูบ้ ริ โภค
แนวความคิดที่ว่าด้ วยการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผู้บริโภค(Concept of normal consumer
decision)
แนวความคิดทั้งหมดในการพยายามจะพิจารณาบอกว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ น
การกระทําที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผลนั้นเป็ น สิ่งที่เป็ นแนวความคิดที่ไม่ค่อยดี เพราะความมี
เหตุผล(rationality) เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่แนวความคิดเดียวที่จะใช้กบั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยทัว่ ไปในสังคม เมื่อพูดถึงพฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผล (rational or irrational ) คน
ก็มกั จะมองว่าบุคคลที่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากรู ปแบบของความคิดที่สม เหตุสมผลหรื อไม่
ดังรั้นนักการตลาดจึงได้พยายามพัฒนาทฤษฎีของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นปกติ (theories of
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normal consumer behavior) ขึ้นมา คําว่าที่เป็ นปกติ (normal) ที่ใช้ในที่น้ ี หมายถึง “อัตราถัว
เฉลี่ยหรื อรู ปแบบของความคิดที่เป็ นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม” ” (Walters.1978 : 73) คนที่
ผิดปกติ (abnormal person) บางครั้งก็เป็ นผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย แต่นกั การตลาดจะไม่สนใจการ
กระทําของคนเหล่านี้ เป็ นหลักในการพิจารณาดําเนิน ธุรกิจ
มนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่มีความคิดและมีความสามารถในการเลือกสิ่งที่จะกระทําได้ อย่างมี
เหตุผลได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ประเด็นนี้ เป็ นประเด็นสําหรับนักการตลาดที่ตอ้ งรู้ให้ได้เพื่อ
ว่านักการตลาด จะได้สามารถตอบสนองความปรารถนาอยากได้ของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภค
บางครั้งก็เป็ นผูท้ ี่มี ความรอบคอบในการกระทําและบางครั้งก็ไม่ หรื อผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็เป็ นผู้
ที่มีเหตุผลและบางครั้งก็ไม่ หรื อบางครั้งผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่กระทําอย่างมีประสิทธิภาพและ
บางครั้งก็ไม่ เป็ นเช่นนั้น และผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็พยายามที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและ
บางครั้งก็ ไม่สนใจ เป็ นต้น หากผูบ้ ริ โภคคนใดไม่ได้เป็ นอย่างที่กล่าวมาหมดถือว่าไม่ใช่คน
ปกติ ดังนั้นเราสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ถกู ต้องยิง่ ขึ้น เพราะฉะนั้นนักการ
ตลาดจึงควรสนใจรู ปแบบพฤติกรรมที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค
บุคคลปกติจะมีความต้องการและความต้องการของบุคคลนั้นอาจมีได้หลายชนิด แต่
ความต้องการทุกอย่างที่มีจะเป็ นความต้องการทั้งในแง่ร่างกายกับในแง่ของ จิตวิทยา (physical
and psychological aspects) ซึ่งไม้ได้มีการแยกความต้องการด้านร่ างกายออกไปจากความ
ต้องการด้านจิตวิทยา หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าความต้องการด้านอารมณ์ (emotional) ดัง
ตัวอย่างเช่น เสี ยงท้องร้องในกระเพาะอาหารชี้ให้เห็นถึงความต้องการอาหารซึ่งเป็ นความต้อง
การด้านร่ างกายและความต้องการด้านจิตวิทยาก็คือต้องการอาหารที่ให้รสชาติดี เป็ นต้น
ประเด็นจึงอยูท่ ี่ว่าการตัดสิ นใจทุกครั้งของผูบ้ ริ โภคมีพ้นื ฐานมาจากความ ต้องการทางด้าน
ร่ างกายและ อารมณ์ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตอบสนองความต้องการด้านร่ างกายในเวลาหนึ่ ง และความ
ต้องการด้านอารมณ์อีกเวลาหนึ่ ง เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ โภคจึงไม่ใช่มีเหตุผลในเวลาใดเวลาหนึ่ ง
และไม่มีเหตุผลใน เวลาอื่นๆ ผูบ้ ริ โภคจะได้รับการจูงใจเมื่อเขารู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะต้อง
ตอบสนองความพอ ใจสําหรับความต้องการมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการ
จูงใจจะมีผลตอบสนองเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการ ด้านร่ างกายและด้านจิตใจที่จาํ เป็ นมี
ปริ มาณความรู้สึกที่มากพอที่จะก่อให้ เกิดการกระทําเพื่อบําบัดความต้องการนั้น หรื อ
ปรับเปลี่ยนความต้องการที่มีอยู่ หรื อแก้ไขความต้องการให้ตรงกับสถานการณ์ที่กาํ ลังเป็ นอยู่
การตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่บุคคลเริ่ มได้รับการจูงใจให้กระทํา ถึงแม้ว่าความ
ต้องการที่เกิดขึ้นจะมีทางด้านร่ างการและด้านอารมณ์ การตัดสิ นใจโดยจะคิดพิจารณาเกิดขึ้น
ในบางระดับโดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณามากหรื อ น้อยในรายละเอียดแค่ไหนก็ไดเกี่ยวกับวิธีที่ทาํ
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ให้ความต้องการได้รับความพอใจ สําหรรับทางเลือกต่างๆ ที่เป็ นไปได้ที่มีอยู่ บุคคลจึงมีการ
กระทําที่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่งที่จะปรากฏที่จะเป็ นทางออกของปัญหาที่ เป็ นไปได้ที่ดีที่สุดในเลาที่กาํ ลัง
พิจารณา ดังนั้นเราจึงไม่เห็นมีปัญหาที่ตอ้ งการถึงความมีเหตุผลของผูบ้ ริ โภค เพราะเราไม่ได้
พิจารณาประเด็นของความมีเหตุผลที่มีต่อการตัดสินใจ
ข้ อแตกต่างในแนวความคิดที่ว่าด้ วยพฤติกรรมที่มเี หตุผล (Differences in the concepts of
consumer rationality)
สําหรับบุคคล มนุษย์มีพฤติกรรมที่มีลกั ษณะที่เป็ นปกติ เมื่อบุคคลได้พบทางออกของ
ปัญหาที่ตอ้ งการแล้วก็ตดั สิ นใจ ไม่ว่าปั ญหานั้นมีพ้นื ฐานจากแรงจูงใจด้านอารมณ์หรื อด้าน
ร่ างกายก็ตาม หรื อเกิดจากแรงจูงใจทั้ง 2 รวมกันก็ได้
คําอธิบายของแนวความคิดร่ วมสมัยก็เช่นเดียวกันยังไม่เป็ นที่พอใจหรื อยอมรับ เพราะ
การแยกปั จจัยด้านคุณภาพ (efficiency factors) กับปั จจัยด้านอารมณ์ (emotional factors) ออก
จากกัน ผลก็คือปั จจัยทั้ง 2 ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งในความเป็ นจริ งที่ปรากฏก็คือ ในการ
พิจารณาถึงแรงจูงใจเป็ นการพิจารณาทั้งแรงจูงใจด้านร่ างกายและด้าน อารมณ์รวมอยูด่ ว้ ยกัน
ในเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคและกระบวบการการตัดสินใจ แม้ว่าการจูงใจนั้นจะเป็ นเรื่ องของ
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลหรื อมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแนวความคิดทั้งหมดของพฤติกรรมที่ว่าด้วยความมี
เหตุผลและไม่มี เหตุผลยังเป็ นเรื่ องตลกที่ให้คาํ จํากัดความของคําว่าการตัดสินใจ หมายถึง
ความสามารถในการเลือกทางเลือกต่างๆ ที่มี และไม่มีอะไรอีกที่จะต้องได้จากการเลือกนั้น
คําอธิบายของพฤติกรรมเป็ นแนวความคิดของการกระทําการตัดสินใจที่เน้นการเกี่ยว
ข้องกันของความต้องการด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ สิ่งที่จะนําไปสูก้ ารจูงใจจะเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์เช่นเดียวกับสิ่งที่จะนําไป สู่การตัดสินใจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และเป็ น
เพราะว่าเหตุผลด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ของผูบ้ ริ โภค ทุกครั้งที่
ทําการตัดสิ นใจนั้นไม่ได้หมายความว่าแต่ละปัจจัยจะเกี่ยวข้องกัน อย่างมีสดั ส่วนกัน การ
ตัดสินใจอาจเกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านอารมณ์มากกว่าหรื อกับเหตุผลด้านร่ าง กายมากกว่า หรื อ
กับเหตุผลทั้ง 2 ด้านในสัดส่วนที่พอสมควร ฉะนั้นการให้เหตุผลร่ วมกันระหว่างเหตุผงด้าน
ร่ างกายกับอารมณ์จึงขึ้นอยูก่ บั บุคคลแต่ละคนและเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งอาจซื้อเสื้ อแบบสปอร์ตตัวหนึ่งด้วยเหตุผลเพราะแบบของเสื้ อ
(เป็ นเหตุผลด้านอารมณ์) ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคอีกคนอาจซื้อเพราะว่าเสื้ อนั้นมีราคาถูก
แนวคิดที่ผดิ เกีย่ วกับการตัดสิ นใจที่เป็ นปติของผู้บริโภค(Misconception about normal
consumer decisions)
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จากแนวความคิดที่ว่าด้วยความมีเหตุผลแพร่ หลายในหมู่นกั การตลาดมาเป็ นเวลานาน
แล้ว ทําให้เกิดแนวความคิดที่ผดิ บางประการที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ นแบบปกติ ของ
ผูบ้ ริ โภคได้ ปั ญหาก็คือ แทนที่จะมีการยอมรับในการตัดสินใจสําหรับสิ่งใดๆ ที่กระทําไปแล้ว
กลับต้องมีการบอกให้ได้ว่า การตัดสินใจในแต่ละครั้งเป็ นการตัดสิ นใจที่มีเหตุผลหรื อไม่มี
เหตุผล ทําให้เกิดแนวโน้มของความรู ้สึกว่าความคิดนี้ไม่ถกู ต้องเพราะก่อให้เกิดความ เสียหาย
ทางการปฏิบตั ิงานด้านการตลาดของนักการตลาด ผูซ้ ่ึงต้องสร้างความดึงดูดใจไปยังผูบ้ ริ โภค
เหล่านั้น การดึงดูดใจที่เป็ นเหตุผลไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องใช้ได้ผลในบางครั้ง และการดึงดูดใจด้าน
อารมณ์ก็จะใช้ได้ผลในบางเวลาอื่น แต่ดูว่าผูน้ าํ ทางเศรษฐกิจและใช้วิธีการดึงดูดด้วยอารมณ์
และจัดหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลสําหรับเป็ นเหตุผลในการซื้อไว้ดว้ ย หมายความว่า การดึงดูด
ใจหากมีการใช้จุดดึงดูดใจทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มกั จะได้ผล มากกว่า ต่อไปนี้จะเป็ น
ตัวอย่างของแนวความคิดที่ผดิ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติ ของผูบ้ ริ โภค
1. การตัดสินใจที่เป็ นปกติกบั การตัดสิ นใจที่ถกู ต้อง
2. การมองความเป็ นปกติของบุคคลกับสังคม
3. พฤติกรรมที่เป็ นนิสยั กับพฤติกรรมแบบฉับพลัน
4. การกระทําที่มีเหตุผลเป็ นสิ่งปกติ
การตัดสินใจที่เป็ นปกติกบั การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง (normal decisions and correct decisions)
คําอธิบายของแนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้วยความมีเหตุผลได้ถกู นํามาใช้ดงั นี้ คือ ถ้าการ
ตัดสิ นใจนั้นกระทําอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็ถือว่าเป็ นการตัดสิ นในที่ไม่ ถูกต้อง ในขณะที่
คําอธิบายของแนวความคิดร่ วมสมัยไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็ นการตัดสินใจ อย่าง
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานที่รู้ในข้อเท็จจริ ง ถือว่าเป็ นการตัดสินใจที่มีเหตุผลในขณะที่ทาํ การซื้อ
แม้ว่าอาจจะมีขอ้ โต้แย้งว่าด้วยผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนใจเมื่อได้รับข้อมูล ใหม่ แต่ในขณะที่
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคก็มีการกระทําที่มีเหตุผลด้วย
ผูบ้ ริ โภคอาจตัดสิ นใจที่ถกู ต้องหรื อไม่ถกู ต้องก็ได้และก็ยงั ถือว่าผูบ้ ริ โภค มีพฤติกรรม
การตัดสิ นใจที่เป็ นปกติ การพิจารณาถึงการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลจะดูที่วิธีการที่ทาํ การ
ตัดสิ นใจไม่ ใช่ผลของการตัดสิ นใจว่าถูกต้องหรื อไม่ถกู ต้อง ผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสินใจจึงถือว่า
เป็ นการกระทําที่เป็ นปกติ ในทางปฏิบตั ิผบู ้ ริ โภคมักมีการตัดสิ นใจที่ไม่ถกู ต้อง ผูบ้ ริ โภคอาจ
ตัดสินใจที่ไม่ถกู ต้องได้ดว้ ยเงื่อนไข 4 ประการ คือ (1) การตัดสิ นใจนั้นอาจมีพ้นื ฐานมาจากข้อ
สมมุติที่ไม่ถกู ต้อง เช่น นาย ก มีขอ้ สมมุติว่าผมทั้งหมดมีสีเขียว แบะนาย ข มีผม จะได้สรุ ปว่า
นาย ข มีผมสีเขียว เป็ นต้น จะเห็นได้ว่ากระบวบการตัดสิ นใจนั้นเป็ นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่
ได้ผลสรุ ปที่ผดิ เพราะว่ามีขอ้ สมมุติที่ไม่ถกู ต้อง หรื อกรณี ที่ว่าผูบ้ ริ โภคที่มีขอ้ สมมุติว่าสินค้าที่มี
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การลดราคาจะเป็ นสินค้า ที่มีราคาตํ่าอาจทําให้ผบู้ ริ โภคคนนั้นต้องเสียเงินจ่ายค่าสินค้ามากกว่า
ที่ ควรก็ได้ เพราะมีขอ้ สมมุติที่ไม่ถกู ต้อง (2) ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีไม่
เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคมักจะตดสินใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเพราะใช้ราคาสินค้า
หรื อ ตราสิ นค้าเป็ นตัวพิจารณาถึงคุณค่าของสินค้านั้น เป็ นต้น (3) ข้อมูลที่ใช้อาจเป็ นข้อมูลที่
ไม่ถกู ต้อง เช่น ผูข้ ายสิ นค้าอาจให้ขอ้ มูลที่ไม่ถกู ต้องหรื อทําให้เข้าใจผิดได้เป็ นผลทําให้ผู้
บริ โภคตัดสินใจผิดได้ และ (4) การพิจารณาการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดผิดได้คือ ข้อมูล
อาจถูกต้องแต่การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข้อมูลนั้นไม่ถกู ต้อง (เข้าใจผิด) หรื อมีการนําเอา
ข้อมูลที่ถกู ต้องไปใช้ในการตัดสิ นใจอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อผูบ้ ริ โภค
ได้ตดั สินใจอย่างอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานที่รู้ ในข้อเท็จจริ งแล้ว ถือว่าเข้าข่ายความ
สมเหตุสมผลเสมอ
การมองความเป็ นปกติของบุคคลกับสังคม (individual versus social view of normality)
พฤติกรรมการตัดสินใจจะเป็ นที่ยอมรับของสังคมหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ประเด็นที่จะ
พิจารณาบุคคลใดก็ตามที่ตดั สิ นปั ญหาที่เกี่ยวกับตัวเองถือว่ามีพฤติกรรมที่ เป็ นปกติตามความ
จํากัดความที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น สังคมโดยรวมอาจจะมองการกระทําของบุคลดังกล่าวที่
แตกต่างออกไป สิ่ งที่เป็ นปกติหรื อมีเหตุผลสําหรับบุคคลหนึ่งอาจเป็ นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล สําหรับ
สังคมก็ได้ ตัวอย่างเช่น การที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่ขบั รถยนต์ของผูบ้ ริ โภค เพราะเห็น
ว่ามันเกะกะ จํากัดการเคลื่อนไหวนั้นถือว่าเป็ นเรื่ องปกติและสมเหตุสมผลที่ผบู้ ริ โภคคิด
เช่นนั้น แต่สาํ หรับสังคมแล้วอาจเห็นได้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเพราะเข็มขัด นิ รภัย
ป้ องกันชีวิตจากอันตรายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุได้ หรื อกรณี ของการสูบบุหรี่ ก็เช่นกันมาถึงตรงนี้จะ
เห็นได้ว่าทั้งในแง่ของสังคม และแง่ของบุคคลแล้วถือว่าถูกทั้งคู่ บุคคลก็อาจคิดว่าพฤติกรรม
ของต้นนั้นเป็ นปกติที่สุดแล้ว แต่อาจไม่สามารถทําให้กลุ่มยอมรับรู ปแบบของพฤติกรรมนั้นได้
ดังนั้น ในแง่ของสังคมแล้วไม่จาํ เป็ นว่าเป็ นความคิดของสังคมเป็ นความคิดที่ผดิ ที่ไม่ ยอมรับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ไม่ยอมใช้เข็มขัดนิ รภัย สังคมจะเป็ นผูผ้ ดิ ได้เพียงกรณี เดียวคือ การ
ตัดสินพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเท่านั้น
พฤติกรรมที่เป็ นนิสยั กับพฤติกรรมแบบฉับพลัน (habitual and impulse behavior)
พฤติกรรมที่เป็ นนิ สยั กับพฤติกรรมแบบฉับพลันบางครั้งถูกถือเป็ นตัวอย่างของ
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล (non-rational behavior) โดยพฤติกรรมที่เป็ นนิสยั จะเกิดขึ้นเมื่อ
ตัดสินใจแบบเดียวกันสําหรับปัญหาที่ คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อเสื้ อเชิ้ตแอร์ โร
หลังจากที่มีการเปรี ยบเทียบกับตราอื่นๆ แล้ว ซึ่งการซื้อของนาย ก นี้ ถือว่าอยูบ่ นพื้นฐานของ
การเลือกที่มีเหตุผล อย่างไรก็ตาม เมื่อนาย ก ใช้แล้วและพอใจ ถ้านาย ก จะซื้อแอร์ โรอีกโดย
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ไม้ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบเสียก่อนถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจ ที่ไม่มีเหตุผลเพราะนาย ก ใช้นิสยั
ความเคยชินแทนที่จะใช้เหตุผลเป็ นตัวชี้ถึงการกระทําของเขา
ขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นคนที่ไม่มีเหตุผลได้ ถ้าเขาไม่ทาํ การซื้อโดยอาศัยใช้นิสยั
ความเคยชินบ้างก็ได้ เมื่อบุคคลได้พบทางออกของปัญหาที่ทาํ ให้เขาพอใจ แล้วก็ไม่มีเหตุผลอัน
ใดที่บุคคลจะต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาที่เหมือนกัน ใหม่ซ้ าํ แล้วซํ้าเล่า พฤติกรรมที่เป็ นนิสยั
จึงเปรี ยบเหมือนกับหลักการที่ว่าด้วยจัดการแบบมีขอ้ ยกเว้น (management principle of
management by exception) ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ลดการตัดสิ นใจให้เป็ นการตัดสิ นใจที่เป็ นแบบ
กระทําเป็ นประจํา (routine) แล้วผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่มีเวลาที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจปัญหา
ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ แล้วเหตุผลที่ไม่มีน้ าํ หนักมากเพียงพอนี้ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเกิด พฤติกรรมซื้อ
สินค้าที่เป็ นนิ สยั ได้ เช่น ใช้ความเป็ นเลิศของผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาสําหรับโน้มน้าว
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น พฤติกรรมที่เป็ นนิ สยั จึงถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติ
การซื้อแบบฉับพลัน (impulse purchases) คือการซื้อที่มีการเปรี ยบเทียบในระหว่างการ
เลือกซื้อน้อยมากหรื อไม่มีเลย การซื้อแบบฉันพลันถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติเพราะว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความ สนใจกับการได้มาซึ่งสินค้าเดียวกันกับการที่สินค้านั้นจะให้ประโยชน์อะไร
บ้างเหมือนกัน การซื้อแบบฉับพลันจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีปัจจัย 3 ประการคือ (1) บุคคลบางคนมี
การคิดเร็ วกว่าคนอื่น (2) การตัดสินใจนั้นอาจไม่มีการคิดหรื อเปรี ยบเทียบมากนัก และ (3)
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อยซึ่งดูเหมือนจะมีเหตุผล น้อยเกินไปที่จะทําให้
บุคคลต้องเสี ยเวลาและความคิดอย่างมากสําหรับการซื้อหมาก ฝรั่ง 1 ห่อ เพราะว่าความผิด
เล็กน้อยที่จะได้จากการตัดสิ นใจเลือกที่ผดิ คนปกติปกติจะมีการจัดสรรเวลาให้กบั การซื้อ
รถยนต์มากกว่าการซื้อสูท เป็ นต้น
การกระทําที่มีเหตุผลเป็ นสิ่งปกติ (rationalization is normal ) การซื้อที่กระทําขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลใดๆ ไม่ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล (rationalization) หมายความว่า
ผูบ้ ริ โภคมีการเลือกสําหรับทางออกของปัญหาโดยคํานึงความต้องการที่มีภายในหรื อ ความ
ต้องการของคนอื่นๆ ตราบใดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ความคิดตัดสินใจแล้วถือว่าผูบ้ ริ โภคมีการกระทําที่
เป็ น ปกติ นอกจากนั้นสําหรับพฤติกรรมการตัดสิ นใจที่ถือว่าเป็ นปกติจะสนใจการตัดสิ นใจ
อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสิ นที่จะเลือกซื้อสินค้าก่อนแล้วจึงมีเหตุผลสําหรับการ เลือกนั้น
หรื อกําหนดเหตุผลที่จะใช้เลือกก่อนแล้ว จึงเลือกซื้อสินค้าตามที่กาํ หนดเหตุผลไว้ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่ถือว่าเป็ นปกติจะเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการนําเอาความ ต้องการกับ
แรงจูงใจทั้งทางด้านร่ างกายและอารมณ์มาใช้พิจารณาร่ วมกันในกระบวบ การการตัดสิ นใจด้วย
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ถึงแม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจที่ไม่จริ งจัง แต่ผบู้ ริ โภคก็ไม่ได้เป็ นคนที่ไม่มีเหตุผงเพราะ
ผูบ้ ริ โภคมีการวางแผนการ กระทําของตนในตลาดเสมอ
การจําแนกการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer decision classified)
เราได้กล่าวมาแล้วว่า ผูบ้ ริ โภคตั้งตัดสิ นใจหลายอย่างในตลาด การตัดสินใจบางอย่างก็มีความ
ซับซ้อนมาก ในขณะที่เราไม่สามารถจะรู้ถึงการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคทั้งหมดได้ จึงจําเป็ นต้อง
จําแนกประเภทการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคที่มกั จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ออกเป็ นกลุ่มๆ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการ ตัดสิ นใจได้ดียงิ่ ขึ้น ในที่น้ ีเรา
สามารถจําแนกประเภทการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ตามเกณฑ์ต่างๆ 5 เกณฑ์คือ
1. ตามลักษณะการตัดสินใจ
2. ตามประเภทการตัดสินใจของบุคคลกับของครัวเรื อน
3. ตามประเภทการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า
4. ตามประเภทสภาวะของการตัดสินใจ
5. ตามความเกี่ยวพันของประเภทของการตัดสินใจ
ตามลักษณะของการตัดสินใจ (Nature of the decision)
การจําแนกการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคตามลักษณะการตัดสินใจทําให้เราได้รู้ถึงบาง สิ่ ง
บางอย่างที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจได้ ซึ่งการตัดสิ นใจจะถือเอาลักษณะของการตัดสิ นใจเป็ น
เกณฑ์ สามารถแบ่งการตัดสิ นใจออกเป็ นประเภทย่อยๆ ได้ 4 ประเภทคือ
1. การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับของความเร่ งด่วน
2. การตัดสินใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น
3. การตัดสินใจที่ข้ ึนอยูก่ นั ระดับความสําคัญ
4. การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณของความเกี่ยวข้องในการกระทําเป็ นประจํา
การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความเร่ งด่วน ( by the degree of urgency)
การตัดสิ นใจบางอย่างของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นอย่างเร่ งด่วนที่จาํ เป็ นต้องมี การ
ตัดสิ นใจทันที แต้การตัดสินใจอื่นๆ อาจสามารถใช้เวลามากกว่าในการตัดสินใจได้อย่าง
สบายๆ โดยไม่ตอ้ งรี บร้อน ปกติโดยทัว่ ไปในการซื้อเสื้ อผ้าชุดใหม่ไม่จาํ เป็ นต้องตัดสินใจ
เร่ งด่วนได้ ส่วนการตัดสินใจสําหรับซื้อบ้านนั้นไม่แน่ นอน อาจเป็ นได้ที่เร่ งด่วนหรื อไม่
เร่ งด่วนก็ได้
การตัดสินใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น ( by frequency of
occurrence) การตัดสิ นใจบางอย่างของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย นัน่ คือระดับของความถือ
ของการเกิดการตัดสิ นใจ ตัวอย่างเช่น การซื้อยาสีฟันจะมีความถี่ที่ตอ้ งซื้อบ่อยกว่าการซื้อ
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รองเท้าและการซื้อ รองเท้าก็จะมีความถี่ในการซื้อที่บ่อยกว่าการซื้อแว่นตากันแดด
- การตัดสินใจที่ข้ ึนอยูก่ นั ระดับความสําคัญ ( by degree of significance) การตัดสินใจบางครั้งก็
มีการความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่า เช่น การตัดสิ นใจซื้อข้าวโพดคัว่ ตอนไปดูภาพยนตร์จะมี
ความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคน้อย กว่าการตัดสิ นใจซื้อวิกผมปลอม หรื อการตัดสิ นใจซื้อโทรทัศน์สี
สักเครื่ องอาจเป็ นสิ่งที่มีความหมายสําหรับ บุคคลบางคน เพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อบุคคล
หรื อบุคคลอื่นที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องดด้วย ได้ ดังนั้นคําว่าสําคัญ (significance) หมายถึง “สิ่งที่
มีความหมายหรื อมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค” (Walters.1978 : 79)
การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณความเกี่ยวข้องในการกระทําเป็ นประจํา (by the
amount of routine involved) เป็ นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการซื้อที่ตอ้ งกระทํา
เป็ นประจําหรื อ ไม่ ตัวอย่างเช่น สิ นค้าพวกอาหารจะเป็ นสิ่งที่ตอ้ งการซื้อ (กระทํา) เป็ นประจํา
ในขณะที่สินค้าพวกนํ้าหอม นาฬิกา โคมไฟ จะซื้อก็ต่อเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่มี
การกระทําอยูเ่ ป็ นประจํา เป็ นต้น
ตามประเภทการตัดสินใจของบุคคลกับของครัวเรื อน (Individual and household decision)
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคสามารถจําแนกโดยสิ่งที่ทาํ การซื้อนั้นเป็ นการซื้อ สําหรับให้
บุคคลใช้หรื อสําหรับใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าถือว่าสินค้าสําหรับบุคคลใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า
กระเป๋ าสตางค์ ชุดชั้นใน เครื่ องประดับเป็ นต้น ในขณะที่สินค้าพวกเครื่ องตกแต่งบ้าน รถยนต์
อาหาร ถือว่าเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งซื้อสําหรับใช้ในครัวเรื อน ซึ่งลักษณะการตัดสิ นใจในสิ นค้าที่
นํามาใช้กบั บุคคลที่แตกต่างกันก็จะมีความ แตกต่างกันด้วย โดยปกติสินค้าที่ใช้สาํ หรับ
ครัวเรื อนและพวกรถยนต์ก็มกั จะเป็ นการตัดสิ นใจร่ วม กันระหว่างสามี ภรรยา แต่ถา้ เป็ นสินค้า
ที่ใช้สาํ หรับส่วนบุคคลแล้วก็จะขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของ บุคคลแต่ละคน
ตามาประเภทการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า (Product and store decision)
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จะซื้อ
รวมทั้งการพิจารณาการซื้อที่เกี่ยวกับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ งโดยเฉพาะด้วยแม้ว่าเนื้ อหาส่วน
ใหญ่ในหนังสือนี้ จะเน้นสนใจเหตุผลที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ทาํ ให้เขา
ได้รับความพอใจมากกว่าในแง่ของจํานวนของ ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก บริ การ ราคา และทําเล
ที่ต้งั ร้านค้า เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคจะชอบซื้อสินค้าที่เขาเห็นว่าจะได้รับความพอใจมากที่สุดในรู ป
ของ การซื้อสิ นค้าที่คุม้ ค่า หรื อสิ นค้าที่เขาเจาะจงซื้อ เป็ นสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็ นสินค้าที่มีตราที่
ต้องการและเป็ นสิ นค้าที่มีปัจจัยด้านจิตใจอื่นๆ เป็ นต้น
เป็ นสิ่งที่ผดิ พลาดมาก ถ้าเราคิดว่าผูบ้ ริ โภคมักจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ก่อน
แล้วค่อย พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับร้านค้าที่จะไปซื้อ แต่ผบู้ ริ โภคที่ตดั สินใจเกี่ยวกับร้านค้าที่
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จะไปซื้อก่อนแล้วค่อยคิดตัดสิน ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือก็มีให้เห็นมากเช่นกัน เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น ทําเลที่ต้ งั ของร้าน ราคา การให้สินเชื่อเหล่านี้ เป็ นต้น จะเป็ นตัวตัดสิ นสําหรับ
การเลือกร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ งโดยเฉพาะของผูบ้ ริ โภค ที่จะไปซื้อสินค้า และสินค้าอะไรก็
ตามที่ร้านค้านั้นมีเสนอขาย สรุ ปแล้วก็คือว่า ไม่มีลาํ ดับการตัดสินใจโดยเฉพาะสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และร้านค้า
ตามประเภทสภาวะของการตัดสิ นใจ (Decision states)
เป็ นวิธีหนึ่ งในการจําแนกการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยสภาวะการตัดสินใจ ที่
เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งคือ เป็ นการตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคมีอยูใ่ นใจแล้วสําหรับระดับของ
ปัญหาที่ตอ้ ง ตัดสินใจ ดังนั้น ไม่ว่าผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาใดๆ จะมีสภาวการณ์
ตัดสิ นใจที่เป็ นไปได้ 4 ทางคือ (1) การปฏิเสธ (2) การไม่ตดั สิ นใจ (undecided) (3) การ
ตัดสินใจเพียงบางส่ วน และ(4) การตัดสิ นใจ (decided)
ผูบ้ ริ โภคจะปฏิเสธ (rejected) ทางออกของปั ญหา เมื่อผูบ้ ริ โภครู้ตวั ว่าไม่ตอ้ งการที่จะ
ดําเนินการตามทางออกนั้น ซึ่งสภาวะแบบนี้ จะเป็ นสภาวะที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคต้องการมีการ
แสวงหาทางออกอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปมากกว่าสภาวะใดๆ ผูบ้ ริ โภคมีการไม่ตดั สินใจ
(undecided) เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่ชอบทางออกใดๆ ของปัญหาในบรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือก
คือเป็ นสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจที่จะซื้อเตารี ดใหม่ แต่
ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเตารี ดของตราสิ นค้าอะไรก็ดี เป็ นต้น ในกรณี เช่นนี้ จะไม่มีการกระทํา
เกิดขึ้น (คือซื้อสินค้า) การไม่ตดั สินใจจะเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการแก้ปัญหานั้น การตัดสินใจเพียงบางส่วน (partially decided)
เป็ นสภาวะที่ครอบคลุมความเป็ นไปได้ของการเกิดขึ้นที่กว้างมาก ตั้งแต่การไม่ตดั สิ นใจจนถึง
การตัดสิ นใจ บุคคลจะมีการตัดสิ นใจเพียงบางส่วนเมื่อบุคคลมีการโน้มน้าวที่จะยอมรับ
ทางออก อันหนึ่ งของปั ญหา ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคอาจยอมรับที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั แต่รูสึกว่า
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั แพงไปเล็กน้อย หากมีการต่อรองราคาได้ก็จะทําให้ผบู้ ริ โภคซื้อได้ เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคตกลงที่จะตัดสินใจ(decided) กระทําบางสิ่งบางอย่าง การกระทํานั้นอาจเป็ นการซื้อ
หรื อไม่ซ้ือ หรื อการเลื่อนการซื้อออกไปจนกว่าจะมีการซื้อเกิดขึ้นภายหลัง ธุรกิจจึงต้อง
พยายามที่จะบรรลุถึงการตัดสิ นใจในแง่ดี (การซื้อ) ของผูบ้ ริ โภค
ตามความเกี่ยวพันของประเภทของการตัดสินใจ (Interaction of decision types )
ประเภทของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้กล่าวมาไม่ใช่ทางเลือกใดทางเลือก หนึ่ งสําหรับ
ผูบ้ ริ โภคที่จะต้องกระทํา แต่จะเป็ นสิ่งที่จะพบเห็นได้ในกระบวบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่
มักจะมี ประเภทของการตัดสิ นใจมากกว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นสภาวะของ
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จิตใจที่จะต้องตัดสินใจ และการตัดสินใจนั้นอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า
หรื อผูบ้ ริ โภคอาจมีการตัดสิ นใจเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใด เป็ นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของการตัดสินใจที่กล่าวมาเป็ นเรื่ องปกติสาํ หรับ ผูบ้ ริ โภค
โดยทัว่ ไปที่เราสามารถจะเห็นได้
ประเภทของทฤษฎีที่ว่าด้วยการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค (Type of consumer decision theories)
ต่อไปนี้ก็เป็ นเรื่ องที่เราจะได้ทราบถึงความแตกต่างของประเภททฤษฎีที่ว่า ด้วยการตัดสิ นใจว่า
มีการจําแนกได้อย่างไร ในที่น้ ีจะแบ่งทฤษฎีที่ว่าด้วยการตัดสิ นใจออกเป็ น 2 ทฤษฎีคือ
1) ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (partial explanation theories)
2) ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายถึงพื้นฐาน ทั้งหมด (basic explanation theories)
เหตุที่เรี ยกว่า ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน ก็เพราะว่าเป็ นทฤษฎีที่
พยายามจะอธิบายถึงประเภทของการตัดสินใจประเภทใด ประเภทหนึ่งของผูบ้ ริ โภคเพียง
ประเภทเดียวมากกว่าที่จะนําการตัดสิ นใจทั้งหมด ของผูบ้ ริ โภคมาอธิบาย สําหรับทฤษฎีที่ว่า
ด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานเป็ นทฤษฎีที่พยายามจะพัฒนาการ อธิบายการตัดสิ นใจทั้งหมดของ
ผูบ้ ริ โภคให้กระจ่างมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีกฎที่ว่าด้วยข้อยกเว้น (exception to the rule)
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน (Partial explanation theories)
ประเภทของทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนสามารถแยกออกเป็ นหลาย
ทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีท้ งั หลายเหล่านี้ จะเป็ นทฤษฎีที่มีทรรศนะคติเกี่ยวกับการตัดสินใจ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นนั้นว่าเกิดขึ้นได้โดย (1) โอกาส (chance) (2) นิสยั (habit) (3) ฉับพลัน
(impulse) (4) การมุ่งเน้นที่สงั คม (social orientation) และ (5) กรรมพันธุ์ (heredity) ซึ่ง
แนวความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะที่เข้าได้ในตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัย หลักฐานหรื อเหตุผล
ในการอ้างอิง (self – evident) เช่น การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั โอกาสที่มีที่ตอ้ ง
เข้าไปเกี่ยว ข้อง หรื อการตัดสิ นใจซื้อตามนิสยั การซื้อที่เคยชิน หรื อมีลกั ษณะของการตัดสิ นใจ
ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เป็ นต้น ส่ วนการซื้อที่มีพ้นื ฐานมาจากกรรมพันธุเ์ ป็ นการซื้อที่กระทําขึ้น
เนื่องจาก ลักษณะที่มีมาแต่กาํ เนิ ดของผูบ้ ริ โภค เช่น การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่สอดคล้องกับเพศ
(ชายหรื อหญิง) หรื อการมีสายตาสั้นตามกรรมพันธุท์ าํ ให้ตอ้ งตัดสินใจซื้อแว่นสายตา เป็ นต้น
สําหรับการซื้อที่เป็ นที่เป็ นการมุ่งเน้นที่สงั คมคือ การซื้อที่ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานของความรู้สึกที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อบุคคลอื่นว่าจะ มีความนึ กคิดต่อการซื้อของเขาอย่างไร หมายถึงการซื้อของบุคคล
ที่ให้สอดคล้องหรื อเหมือนกับการซื้อของบุคคลอื่นใน สังคม นัน่ คือ การซื้อแบบเลียนแบบ
(imitation) และนั้นจะเห็นได้ว่าทฤษฎีท้งั หมดที่กล่าวมาไม่มีทฤษฎีใดที่จาํ ทําให้คาํ อธิบาย
โดยทัว่ ไปของวิธีการกระทําการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเลยแต่ผบู้ ริ โภคอาจตัดสิน ใจทั้งหมด
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หรื อเพียงบางส่ วนของการตัดสิ นใจประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ในบางเวลา หรื อในเวลาอื่นๆ ที่
ต้องตัดสินใจ
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วนนี้จะมีความคิดโดยทัว่ ไป 2 ประการคือ
(1) แต่ละทฤษฎีจีมีความเห็นว่าการกระทําการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ท้ งั หมด จะ
ขึ้นอยูก่ บั การตอบสนอง (reaction) หรื ออารมณ์ (emotions) และ (2) แต่ละทฤษฎีจะเน้นถึงการ
ขาดซึ่งข้อเท็จจริ งของข้อมูล (the lack of factual information ) ที่ผบู้ ริ โภคจะต้องอาศัยสําหรับ
การตัดสิ นใจ นอกจากนี้การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทกครั้งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลักษณะ
บางลักษณะของทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายเพียงบางส่วนด้วย ตัวอย่างเช่น ใครจะเป็ นผูส้ ามารถ
บอกถึงความสําคัญของการซื้อที่เกิดจากโอกาสหรื อเกิดขึ้น แบบฉับพลัน เมื่อผูบ้ ริ โภคไปเดิน
ซื้อของหรื อเลือกดูสินค้าว่ามีความสําคัญน้อยเกินไปหรื อ แม้แต่การซื้อสําหรับสินค้าทัว่ ไปที่
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกปรารถนาอยากได้ ในทันใดเช่นกันว่าไม่มีความสําคัญอันใด เป็ นต้น จะ
เห็นได้ยากที่จะมีใครบอกได้ เพราะบุคคลแต่ละคนต่างก็ให้ความสําคัญของเหตุผลที่มีผลต่อ
การตอบสนองความต้อง การของแต่ละตนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ผบุ ้ ริ โภค
มีอยูจ่ ะมีผลทําให้เกิดลักษณะของ การตัดสิ นใจที่แตดต่างกันด้วยเช่น ฉะนั้นจึงไม่สนใจใน
ประเด็นความสําคัญของการเกิดการตัดสินใจ นอกจากนี้การซื้อที่เป็ นการมุ่งเน้นที่สงั คมจะเป็ น
การตัดสินใจที่มกั เกี่ยว ข้องกันในระดับการตัดสิ นใจทั้งหมดเสมอ เพราะผูบ้ ริ โภคทั้งหมดต่าง
รู้ตวั ว่าตนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล อื่นๆ ด้วย ดั้งนั้น ด้วยข้อเท็จจริ งอันนี้ทาํ ให้เกิด
แนวความคิดเหล่านี้ถกู เรี ยกว่าทฤษฎีที่ว่า ด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่วน ซึ่งทฤษฎีที่ว่า
ด้วยการอธิบายเพียงบางส่ วนนี้ ได้ช้ ีให้เห็นว่าทฤษฎีเหล่านี้ ไม่ได้บอกถึงความสําคัญของการ
ตัดสิ นใจเลย และแต่ละทฤษฎีก็เน้นที่ประเภทของพฤติกรรมการตัดสิ นใจมากกว่าที่จะสนใจใน
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยทัว่ ไป
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานทั้งหมด (Basic explanation theories)
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานเป็ นการพิจารณาผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นผูท้ ี่ เป็ นได้ท้ งั (1) ผูล้ ด
ความ เสี่ยง (a risk reducer) หรื อ (2) ผูแ้ ก้ไขปัญหา ( a problem solver ) ซึ่งทฤษฎีที่ว่าด้วยการ
อธิบายถึงพื้นฐานเหล่านี้จาํ เป็ นต้องใช้ความรู้บา้ ง สําหรับการแก้ไขปัญหาของผูบ้ ริ โภค แต่ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นความรู ้ที่สมบูรณ์ดงั ที่ได้อธิบายไว้ตอนต้นๆ ในเรื่ องของแนวความคิดของการ
เป็ นคนประหยัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวความคิดของการลดความเสี่ยง (concept of risk reduction) แนวความคิดของการ
ลดความเสี่ ยงจะตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานที่ว่า ผูบ้ ริ โภคเข้าไปสู่การตัดสิ นใจในตลาดในฐานะเป็ น
เครื่ องมือของการลดความ เสี่ ยง ( a means of reducing risk) ทฤษฎีที่ว่าด้วยการลดความเสี่ยง
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จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่ใช้สาํ หรับการกระทําการ ตัดสิ นใจอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งและแนวความคิด
นี้ ได้เป็ นที่นิยมมากในหมู่นกั การ ตลาด เมื่อไม่นานมานี้พ้นื ฐานพื้นฐานของความคิดนี้ค่อนข้าง
จะธรรมดาคือ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการคือ (1)
ความเสี่ยง (risk) และ (2) ผลลัพธ์ที่จะตามมา (consequence) ไม่ว่าผูบ้ ริ โภคจะกระทําอะไรก็
ตามจะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นตามมาที่จะทําให้ไม่ สบายใจได้ จะมีการกระทําที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เพียงพอเพื่อการลดระดับที่จะยอมรับได้ ก่อนจึงจะทําการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ โภคจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสินค้าที่จะซื้อ โดยเฉพาะตราสินค้า
ของสินค้าใหม่ หรื อความเสี่ ยงจากการซื้อจากร้านค้า หรื อย่านการค้าที่ซ้ือเป็ นประจําและวิธีที่
จะใช้เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่ สุ ดในระหว่างการจัดสรรเงินที่มีอยูก่ บั ความต้องการที่มี ผูบ้ ริ โภค
มีกลยุทธ์ที่ใช้สาํ หรับลดความเสี่ ยงลงได้ เช่นการไปซื้อสินค้าจากร้านที่รู้จกั คุน้ เคยดี หรื อการ
ซื้อสินค้าเฉพาะตราที่มีการโฆษณาระดับชาติ หรื อการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ เป็ น
ต้น ความเสี่ ยงของการเก็บรวบรวมข้อมูลจะลดลงได้โดยการยอมรับในข้อมูลที่เป็ นที่ ยอมรับ
ในแง่ดีอยูแ่ ล้วมากขึ้น
ประเภทของความเสี่ ยงที่จะได้รับที่สาํ คัญ 5 ประการ ได้แก่
(1) ความเสี่ ยงที่เกิดจากประสิ ทธิภาพของการทํางาน (performance risk)
(2) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (financial risk)
(3) ความเสี่ ยงด้านสังคม (social risk)
(4) ความเสี่ ยงด้านสรี ระ (physical risk) และ
(5) ความเสี่ ยงด้านจิตใจ (psychological risk)
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์คงทน ร้านค้าที่เปิ ดใหม่ และอื่นๆ เป็ นต้น
ต่างก็เป็ นสิ่งที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องแสวงหาข้อมูลเป็ นอย่างมากสําหรับใช้ใน การตัดสิ นใจ การ
ลดความเสี่ ยงเป็ นวิธีการที่ปกติสาํ หรับผูบ้ ริ โภคจะต้องดําเนินการให้ได้ สําหรับการซื้อใดๆ
เพราะว่าผูบ้ ริ โภคจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากที่ตอ้ งมีการจัดการด้วย การกระทําที่
สมเหตุสมผล
แนวความคิดของการเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา (problem solver concept) แนวความคิดของการ
เป็ นผูแ้ ก้ไขปัญหาเป็ นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าด้วยการตัดสินของ ผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดเห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะของการเป็ นผูแ้ ก้ปัญหาซึ่งความคิดเห็นเช่นนี้ เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะ
ความปรารถนาอยากได้ทุกอย่างของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการสร้าง สถานการณ์ของปัญหาให้กบั
บุคคล ผูบ้ ริ โภคจะมีการกระทําเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินกระทําในสิ่งที่
สอดคล้องกับความปรารถนาอยากได้ของเขาเอง เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์การ
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ซื้อก็จะเกิดขึ้นผูบ้ ริ โภคแก้ไขได้ โดยจําเป็ นจะต้องมีการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ของปัญหานั้น พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ ที่จะกระทําและทางเลือกเพียง 1 ทางจากทางเลือก
ต่างๆ เหล่านั้น
John Dewey เป็ นผูไ้ ด้รับการยอมรับว่าเป็ นผูก้ าํ หนดขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ง
ขั้นตอนเหล่านี้ในรู ปที่ได้รับการปรับปรุ งแล้ว ได้เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานที่ใช้ใน
การศึกษาปั ญหาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้
1. การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (problem recognition)
2. การแสวงหาข้อมูล (search for information)
3. การประเมินทางเลือก (evaluation of data)
4. การตัดสินใจ (decision)
5. การประเมินผลหลังการซื้อ (post purchase evaluation)
ขั้นตอนทั้ง 5 สําหรับการตัดสิ นใจเหล่านี้สามารถใช้กบั การแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ได้ไม่ใช่ใช้ได้แต่
เฉพาะปัญหาของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการเป็ นผูแ้ ก้ไขปัญหาได้แสดงให้รู้ว่า (1) ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถที่จะ
ได้รับข้อมูลโดยสมบูรณ์ได้ และ (2) ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผูบ้ ริ โภคจะต้องมีตน้ ทุนหรื อการ
จ่ายเงิน (cost) และการใช้ความพยายาม (effort) ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคเห็นว่าต้นทุนในการให้ได้
ข้อมูลค่อนข้างมากเกินไปเมื่อ เทียบกับความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่มีอยูแ่ ล้ว
ข้อแตกต่างในระหว่างทฤษฎีที่ว่าด้วยพื้นฐาน (difference among basic theories) ข้อ
แตกต่างขั้นต้น 2 ประการ ระหว่างแนวความคิดที่ว่าด้วยความเสี่ยงกับแนวความคิดของการ
เป็ นผูแ้ ก้ไข ปั ญหาคือ (1) คําจํากัดความของความมีเหตุผล (the definition of rationality) และ
(2) จํานวนของข้อมูลที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการตัดสิ นใจ แต่ละแนวความคิดต่างก็ตอ้ งมี
กระบวนการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล และการยอมให้มีอารมณ์ (emotions) เข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจได้ แต่แนวความคิดของการเป็ นผูแ้ ก้ไขปัญหาจะมีการกําหนดการ
วิเคราะห์ที่แน่ นอน มากกว่า และมีความจําเป็ นที่ตอ้ งได้รับข้อมูลมากกว่าในการกระทําการ
ตัดสิ นใจ ในขณะที่แนวคิดของการลดความเสี่ยงสามารถใช้เหตุผลด้วยอารมณ์ได้มากกว่าและ
มี ข้อเท็จจริ งที่นอ้ ยมากได้ แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละทฤษฎีก็สามารถนําไปใช้เป็ นพื้นฐานได้
เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจของผู ้ บริ โภค
ขั้นตอนในกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Steps in consumer decision
process)
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ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่มีความคิดและการกระทําการตัดสิ นใจถือว่าเป็ นกิจกรรม ปกติของ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทําการแก้ไขปั ญหาตามลําดับเหตุการณ์ แต่ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นจะเป็ นการ
พยายามทําเพื่อที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง ผูบ้ ริ โภคอาจมีการใช้ลาํ ดับขั้นตอนการตัดสิ นใจที่จะให้
ได้รับผลตอบแทนสูงที่ สุดหรื อการซื้อแบบเป็ นนิสยั หรื อการซื้อแบบฉับพลันหรื อการ
ตัดสินใจที่มุ่งเน้นสังคม และอื่นๆ เป็ นต้น ที่อาจทําให้ตอ้ งปรับปรุ งขั้นตอนการตัดสินใจ หรื อ
ทําให้ข้นั ตอนในการตัดสินใจสั้นลงได้ และในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้ายไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า
การที่ผบู้ ริ โภคสามารถ กระทําการตัดสิ นใจได้โดยการค้นพบทางออกของปัญหาที่เป็ นที่
ยอมรับได้สาํ หรับ พฤติกรรมการซื้อที่ซบั ซ้อนของบุคคล รู ปที่ 2.2 จะแสดงถึงขั้นตอนของ
กระบวนการการตัดสินใจสําหรับศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะเห็นถึงอิทธิพลของปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยพื้นฐานหรื อปัจจัยส่วนบุคคล ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภค โดยรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตัดสิ นใจมีดงั นี้
การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (Problem recognition)
ในขั้นของการเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัญหา
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ถึงการมีสินค้าไม่เพียงพอหรื อไม่ มี เป็ นขั้นที่ผบู้ ริ โภคต้องพิจารณาถึง
สินค้าที่จะต้องซื้อ การซื้อไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถา้ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการใน
สินค้าใดโดยเฉพาะเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความมีสินค้าหรื อเพิ่มสินค้าจากที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็ นสินค้าที่มี
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่ างกายหรื อด้านจิตใจก็ ได้ ในขั้นของการเล็งเห็นปัญหาจะ
กล่าวถึงประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ
1. การเกิดขึ้นของปั ญหาของผูบ้ ริ โภค
2. ประเภทของปั ญหาการซื้อ
การเกิดขึ้นของปั ญหาของผูบ้ ริ โภค (how consumer problem can arise) การเกิดขึ้นของปัญหา
ของผูบ้ ริ โภคจะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้เล็งเห็นปัญหาอันจะนําไป สู่การแก้ไขปัญหาหรื อบําบัด ซึ่ง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวบการตัดสินใจ ปัญหาของผูบ้ ริ โภคสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ
ดังนี้
(1) การหมดไปของสิ่งที่มีอยู่ สิ นค้าหลายอย่างเมื่อมีการซื้อและหมดไปก็จะมีการซื้อ
มาทดแทนเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อมีการใช้หมดไปก็จะมีการซื้อมาทดแทนเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อมีการใช้
หมดไปทําให้เกิดการรับรู ้ปัญหาที่ตอ้ งมีการบําบัด
(2) ผลของการแก้ไขปั ญหาในอดีตอาจนําไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น การ
ที่ราคานํ้ามันเบนซินมีราคาสูงขึ้นทําให้ผบู้ ริ โภคซึ่งเคยพอใจจากการใช้รถ ยนต์ขนาดใหญ่ใน
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อดีตที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเป็ นปัญหาปัจจุบนั ที่ ต้องแบกค่าใช้จ่ายเรื่ องนํ้ามัน
สูงขึ้น ปัญหาค่านํ้ามันที่สูง
(3) สภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไป เช่น การให้กาํ เนิดบุตรอาจเป็ นผลทําให้เกิดปัญหา
ที่จะต้องตอบสนองความต้องการสําหรับ อาหารเด็ก เสื้ อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรื อแม้แต่การ
เปลี่ยนแปลงบ้านที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
เป็ นผลทําให้ความปรารถนาในความต้องการสําหรับครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไป ด้วย
ความต้องการของเด็กๆ ในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดหวังของเขาจะยิง่ มีมากขึ้น
เมื่อเขาโตเป็ น ผูใ้ หญ่ และจะมีผลกระทบต่อครอบครัวโดยส่ วนรวมด้วย รวมทั้งการย้ายทํางาน
ของสมาชิกในครอบครัวก็อาจนําไปสู่การหาการบ้านใหม่ได้ นัน่ คือสภาพของครอบครัวที่
เปลี่ยนไปทําให้เกิดการเล็งเห็นปัญหาที่แท้จริ ง
(4) การคาดหวังทางการเงินหรื อฐานะการเงินที่แท้จริ ง หรื อการเปลี่ยนแปลงในฐานะ
การเงินที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้ถึงถึงสภาวะความ ต้องการปรารถนาอยากได้ของผูบ้ ริ โภค
โดยการคาดหวังว่าฐานะทางการเงินจะดีข้ ึน กว่าเดิมของครอบครัวในวัยหนุ่ มสาวอาจมี
ความสําคัญมากต่อการรับรู ้ปัญหาของ ความต้องการในสินค้าพวกที่มีราคาสูงขึ้นได้ เช่น
เฟอร์นิเจอร์ เคาองใช้ภายในบ้าน และบ้าน เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าอํานาจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคลดลงก็จะเป็ นเหตุให้ผบู ้ ริ โภคหันกลับมาพิจารณาความ ต้องการที่เกิดขึ้นใหม่และอาจ
เห็นว่าปัญหาที่ตอ้ งการซื้อนั้นเป็ นสิ่งจําเป็ น น้อยลงและยังไม่จาํ เป็ นต้องซื้อในขณะนั้นก็ได้
เป็ นต้น
(5) การแก้ปัญหาหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคอาจนําไปสูก้ ารเกิดปัญหาอื่นได้ เช่นการซื้อบ้าน
ใหม่อาจนําไปสู่ปัญหาความต้องการใหม่คือ เครื่ องตกแต่งบ้าน พรม เครื่ องใช้ในบ้าน เป็ นต้น
เพราะของเก่าที่มีอยูอ่ าจไม่เหมาะสมกับบ้านหลังใหม่ หรื อในกรณี ที่มีการซื้อเสื้ อผ้าชุดใหม่อาจ
ทําให้ตอ้ งซื้อเสื้อผ้าคู่ใหม่ได้ ด้วยเนื่ องจากรองเท้าคู่เก่าที่มีเข้ากับเสื้อผ้าชุดใหม่
(6) ผลการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงอาจนําไปสู่การเล็งเห็นปัญหาใหม่ได้ เช่น เมื่อสมาชิกใน
กลุ่มอ้างอิงมีการซื้อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง อาจทําให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มรู้สึกน้อยหน้าจน
ทําให้ตอ้ งมรการซื้อสิ นค้าที่เหมือนกันได้หรื อ มีความปรารถนาที่เข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มอ้างอิง
ใหม่ก็อาจเป็ นเหตุให้ผบู้ ริ โภค เกิดตระหนักถึงความต้องการแบบใหม่ที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์
ทางสถานะที่จาํ เป็ น ที่จะทําให้เกิดการยอมรับในกลุ่มอ้างอิงใหม่น้ นั ได้
(7) วิธีการหรื อความพยายามทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า
ณ จุดซื้อ และการขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นต้น มักจะชี้ให้ผบู้ ริ โภคได้เห็นว่าความพอใจที่
ได้รับจากความพึงพอใจ ฉะนั้น วิธีการหรื อความพยายามทางการตลาดต่างๆ ที่ธุรกิจใช้แล้ว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

30
ประสบความสําเร็ จอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการใน สิ่ งใหม่ๆ ที่ตอ้ งการ
แสวงหาซึ่งความพอใจนัน่ คือ การเล็งเห็นปัญหาใหม่ที่ผบู้ ริ โภคต้องมาทางบําบัด
ประเภทของปั ญหาการซื้อ (type of purchase problems) ปัญหาของผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่ง
ออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ
1) ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ( product problem) ซึ่งเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
โดยเฉพาะของสิ นค้า เช่น คุณลักษณะของสินค้า การทําหน้าที่ของสินค้า ตราสินค้า ราคา
คุณภาพ และอื่นๆ เป็ นต้น
2) ปัญหาร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาอยู่ (store related product) จะเป็ นปัญหาที่
เกี่ยวกับการเลือกร้านค้าปลีก บริ การของร้านค้า ทําเลที่ต้งั และอื่นๆ เป็ นต้น
3) ปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการซื้อ (method of purchase) คือปัญหาทั้งหลายที่เกี่ยวกับ
เรื่ องเวลาที่ใช้ไปในการซื้อ ประเภทของพาหนะในการเดินทาง จํานวนครั้งของการเดินทาง
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง และอื่นๆ เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องกระทําการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหา 3 ด้านที่กล่าวมาเป็ นส่ วนใหญ่สาํ หรับการซื้อใดๆ ก็ตามปัญหาการซื้อของผูบ้ ริ โภค
เหล่านี้จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซํ้าอีกตลอดเวลา ในกระบวนการซื้อสิ นค้าเสมอ
การแสวงหาข้อมูล (Search for information)
เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงปั ญหา ผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นฐานะที่จะต้องจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้น การเลือกที่จะกระทําแก้ไขปั ญหาจึงขึ้นอยูก่ บั การมีขอ้ มูลที่เพียงพอ ดังนั้นการ
แสวงหาข้อมูลจึงเป็ นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวรการการตัดสินใจ การแสวงหาข้อมูลจะเป็ นการ
ทําให้ได้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นสําหรับการตัดสิ นใจ และเนื่องจาการแสวงหาข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ตอ้ งทําเปิ ดเผย (overt activity) ฉะนั้นที่เราพูดว่าเป็ นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จริ งๆ แล้วก็
คือ พฤติกรรมการแสวงหา (search behavior) นัน่ เอง การแสวงหาข้อมูลในขั้นที่ 2 ของ
กระบวนการตัดสิ นใจนี้เป็ นการค้นหาข้อมูลที่เจาะจงเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหา มากกว่าจะเป็ น
การแสวงหาข้อมูลทัว่ ๆ ไป ซึ่งข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคค้นหาจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเภท
ของร้านค้า ทําเลที่ต้งั และวิธีการที่ใช้ในการซื้อ
ความสําคัญของการค้นหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภค (importance of consumer search) การ
แสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นเมื่อต้องการให้ได้มาซึ่งสินค้าและ บริ การ เมื่อการ
แสวงหากระทําอย่างมีประสิ ทธิภาพ นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคจะซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
มากยิง่ ขึ้น และสิ นค้าเหล่านี้ก็ได้มาโดยเสียค่าใช้จ่ายในเรื่ องเวลา ความพยายามในการให้ได้มา
และเงินจํานวนนั้นน้อยลงได้ ผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นได้
ทั้งตัวผู้ บริ โภคเป็ นหลักและนักการตลาด
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สําหรับผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์จากความรู้ของการแสวงหาหลายประการคือ (1)
ความรู้จากความพยายามของธุรกิจที่ได้รับจะช่วยให้ผบู้ ริ โภคได้รู้จกั ตลาดที่ เข้าไปเกี่ยวข้องได้
เช่น การโฆษณาและการขายโดยใช้บุคคลทําให้ผบู้ ริ โภคมีการปฏิบตั ิตอบ (reaction) ต่อแรง
พยายามเหล่านี้ได้ดีกว่า (2) ความรู ้ที่ได้จากกระบวนการแสวงหาข้อมูลทําให้ผบู้ ริ โภคเป็ นนัก
จ่ายตลาด (shopper) ที่ฉลาดกว่าได้ และ (3) การแสวงหาข้อมูลและการเข้าสู่ตลาดของผูบ้ ริ โภค
ที่มีการวานแผนไว้ก่อน สามารถช่วยให้ผบู้ ริ โภคได้รู้มากขึ้นถึงปัญหาต่างๆ และวิธีที่จะต้าน
การขายที่พยายามกระทําโดยนักธุรกิจได้ เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริ โภคเป็ นผูซ้ ้ือที่มีความคิดมากขึ้น
นักการตลาดก็ตอ้ งเป็ นผูข้ ายทีมีความคิดมากขึ้นเช่นกัน และทุคนก็จะได้รับผลประโยชน์น้ นั
สําหรับนักการตลาดก็เช่นกัน การแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญต่อนักการ
ตลาดด้วย เพราะนักการตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เกี่ยวกับรู ปแบบการ
แสวงหา ข้อมูลของผูบ้ ริ โภคหลายประการคือ
(1) ความรู ้ดา้ นกลวิธีหรื อความรู้ระดับการกระทํา (tactical knowledge) จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกเป้ าหมายของธุรกิจได้ เช่น การรู้ถึงสินค้าที่ผบู้ ริ โภคต้องการ
แสวงหาร้านค้าที่ผบู ้ ริ โภคไปซื้อ บริ การที่บริ โภคเรี ยกร้องต้องการ วิธีที่ใช้สาํ หรับการเดินทาง
ระยะทางในกรเดินทาง เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ได้สามารถช่วยนักการตลาดได้รับ
ประโยชน์จากรู ปแบบเหล่านี้ เมื่อนักการตลาดต้องการกระทําการดึงดูด (appealing) ไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(2) ความรู ้จากรู ปแบบการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการบอกให้รู้ถึงประเภท
ของสิ่งดึงดูดใจที่นกั การตลาดสามารใช้ได้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ความรู ้จากการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตลาดได้
เช่น การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของลูกค้า โดยเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมการแสวงหาที่กระทํา
ขึ้นก่อนและหลังจากการซื้อจะมี ประโยชน์ต่อการวางแผนตลาดได้ หรื อนักการตลาดก็สามารถ
เปรี ยบเทียบประเภทของลูกค้าจากคุณสมบัติการแสวงหาได้ (search characteristics) โดย
ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ที่ทาํ ให้เห็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ทาํ ได้ง่ายกว่าเมื่อเปรี ยบกับขั้นตอน
อื่นๆ ในกระบวนการซื้อ
แหล่งข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ โภค (consumer information sources)
เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องมีการแสวงหาข้อมูล ผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ แตกต่าง
กัน บางคนก็หาจากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว แต่บางคนก็มีการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
เสียก่อนจึงสามารถได้ขอ้ สรุ ปสําหรับการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผูบ้ ริ โภคทุก
ประเภทมีการใช้แหล่วงข้อมูลหลายแหล่ง ผลการศึกษาอันนี้ได้แสดงให้เห็นว่า “ ผูบ้ ริ โภคที่มี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

32
รายได้ต่าํ จะค่อนข้างเป็ นนักจ่ายตลาดที่มีความสามารถในการใช้ แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง” โดย
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่าํ จะเห็นว่าหนังสื อพิมพ์เป็ นแหล่งที่ดีที่สุด สําหรับเขา รองลงมาก็ได้แก่
โทรทัศน์ คําแนะนําจากเพื่อน และวิทยุ ส่วนการศึกษาของเด็กพบว่า “เด็กที่ศึกษามีอตั ราร้อยละ
78 ที่บอกว่าได้เห็นและได้ยนิ ข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นมาจากโทรทัศน์ ในขณะที่ร้อยละ 22 และ
จาก “การศึกษาผูบ้ ริ โภคกว่า 1,2000 คนทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า ในขณะที่การโฆษณามีความสําคัญ
ต่อการซื้อของผูบ้ ริ โภค ปรากฏว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ กลับมีความสําคัญน้อยกว่า” ดังนั้น
แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคสามารถจําแนกได้กว้างๆ เป็ น 3 แหล่งคือ
(1) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (personal experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลก็คือ
ประวัติความเป็ นมาของผูบ้ ริ โภคที่บุคคลเคยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่ องของการมี ปัญหาเกี่ยวกับ
สินค้านั้นมาก่อน ความสําเร็ จในการได้ซ่ึงข้อมูลกระทําการเปรี ยบเทียบทางเลือกได้คน้ พบ
ทางออกของ ปั ญหาและการได้รับความสําเร็ จหรื อล้มเหลวจากการตัดสินใจ ประสบการณ์
ทั้งหมดที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากตลาดไม่ว่าจะได้มาในสภาพที่รู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั (conscious or
unconscious) ก็ตาม จะถูกเก็บไว้ในความคิด (mind) และนําออกมาใช้เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการ เรา
จึงเรี ยกประสบการณ์ส่วนบุคคลว่าเป็ นแหล่งข้อมูลภายใน (internal source of information) ได้
ซึ่งตรงข้ามกับแหล่งข้อมูลทั้ง 2ที่เหลืออยู่ ซึ่งถือว่าเป็ นข้อมูลภายนอก (external source of
information)
(2) แหล่งข้อมูลที่เป็ นกลุ่มอ้างอิง (reference group sources) แหล่งข้อมูลที่เป็ นกลุ่ม
อ้างอิงจะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการติดต่อใน สังคม (social contacts) ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
คนอื่นๆ ซึ่งการติดต่อนี้อาจอยูใ่ นรู ปของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในที่ทาํ งาน ในการทํา
โครงการของชุมชน หน่ วยงานของรัฐ และกลุ่มบันเทิงต่างๆ เป็ นต้น ความคิดเห็นของคนอื่นๆ
เหล่านี้ จะมีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคเราสามารถแบ่ง อิทธิพล
ของกลุ่มอ้างอิงได้ดงั นี้ คือ (1) อิทธิพลของครอบครัว และ (2) อิทธิพลผูน้ าํ ทางความคิด
(opinion leaders) อิทธิพลของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ และมีความสําคัญด้วย “มีหลักฐาน
ชี้ให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 50 ของผูซ้ ้ือสินค้าคงทนทั้งหมดจะได้รับคําแนะนําการซื้อจาก
เพื่อนฝูงและญาติพี่ น้อง” ตราสิ นค้าที่ซ้ือมักจะเป็ นตราสินค้าที่เคยเห็นจากญาติพี่นอ้ ง ผูน้ าํ ทาง
ความคิดจะมีบทบาทสําคัญมาก สําหรับการซื้อสินค้าจําพวก เช่น ยา เครื่ องใช้ภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่องปาก เสื้ อผ้า ผ้า ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด ทรงผม แต่งหน้า และ
ภาพยนตร์ เป็ นต้น ผูน้ าํ ทางความคิดไม่ได้มีอิทธิพลครอบจักรวาลไปหมด ผูน้ าํ ทางความคิด
สําหรับสําหรับสิ นค้าประเภทหนึ่ งจะแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
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ตัวอย่างเช่น คนหนึ่ งอาจเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดสําหรับผงซักฟอก ในขณะที่ดารายอดนิยมอาจ
เป็ นผูน้ าํ แฟชัน่ เสื้ อผ้า เป็ นต้น
(3) แหล่งข้อมูลที่เป็ นธุรกิจ (Business sources) แหล่งข้อที่เป็ นแหล่งธุรกิจที่ผบู้ ริ โภค
สามารถได้รับประโยชน์สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ (1) สื่อวงกว้าง (mass media) (2)
พนักงานขาย (personal salespeople) และ (3) การไปเยือนร้านค้าปลีก (visits retail stores) โดย
ตัวโฆษณา (advertisement )ซึ่งเป็ นสื่ อวงกว้างจะให้ขอ้ มูลหลากหลายแก่ผบู้ ริ โภคได้ เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสิ นค้า ราคา การลดราคา คุณลักษณะของสินค้า ทําเลร้านค้า และชื่อของร้าน
เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคใช้โฆษณาเพื่อเพิ่มความประทับใจที่ได้รับจากร้านโดยรวม แล้วเปรี ยบเทียบ
ระหว่างตราสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง ส่ วนการขายโดยใช้บุคคล (พนักงานขาย) จะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ใช้
น้อยมากสําหรับผูบ้ ริ โภค เพราะการขายสินค้าโดยตัวบุคคลมักจะนําสินค้าไปขายตามบ้านให้
ผูบ้ ริ โภค ตัวอย่างสิ นค้าที่ใช้ขายตามบ้าน คือ ประกันภัย เครื่ องสําอาง ไม้กวาดเครื่ องตัดต้นไม้
และหนังสือ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมถึงพนักงานขายที่อยูต่ ามร้านค้าต่างๆ ด้วย สําหรับร้านค้า
ปลีกเป็ นแหล่งข้อมูลที่ดีเลิศสําหรับผูบ้ ริ โภค แม้ว่าจะลําบากในการได้มาซึ่งข้อมูลจากร้านค้า
มากกว่าการได้จากสื่ อวงกว้างก็ ตาม เหตุผลก็คือ ร้านค้าจะมีขอ้ มูลให้ผบู ้ ริ โภคมากมายจนทํา
ให้เกิดความสับสนได้ ข้อมูลที่ร้านค้ามีให้ผบู้ ริ โภคซึ่งไม่อาจหาได้จากโฆษณาคือ ทัศนคติของ
พนักงานในร้าน การเปรี ยบเทียบโดยตรงของสินค้า ข้อมูลการให้บริ การ การสาธิตสินค้า
รวมทั้งรู ปแบบและเงื่อนไขของการขาย เป็ นต้น
ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกแหล่งข้อมูล (determinants of source selection) ปั จจัยที่ตอ้ ง
พิจารณาในการเลือกแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญมีดว้ ยกัน 6 ประการ คือ
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์
2. อายุของผลิตภัณฑ์
3 . ความมัน่ ใจที่มีต่อแหล่งข้อมูล
4. การเป็ นประโยชน์ของข้อมูล
5 . ประสบการณ์ที่มีมาก่อน โดยรายละเอียดดังนี้
ประเภทของผลิตภัณฑ์ (type of product) สินค้าชนิดหนึ่งอาจยอมนับแหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่ง
มากกว่าอีกแหล่งหนึ่ งก็ได้ เช่น ผูบ้ ริ โภคจะเชื่อข้อมูลที่ได้จากการติดต่อกับบุคคลมากกว่าจาก
สื่อวงกว้าง สําหรับสิ นค้าพวกคงทน เป็ นต้น สําหรับการสินค้าพวกสะดวกซื้อ ผูบ้ ริ โภคอาจมี
การแสวงหาข้อมูลเพียงเล็กน้อย หรื อไม่มีการหาข้อมูลเลยก็ได้
ประเภทของข้อมูลที่ตอ้ งการ (type of information desired) ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของ ข้อมูลที่ตอ้ งการ โดยผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มที่
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จะหาข้อมูลหลายอย่างจากสื่ อวงกว้าง ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล
ที่เป็ นบุคคล (personal sources) หรื อผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มหาข้อมูลที่มีลกั ษณะทัว่ ไปมากกว่า
สื่อวงกว้าง และข้อมูลที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงจากพนักงานขายของบริ ษทั หรื อข้อมูลที่เป็ น
บุคคล ถ้าข้อมูลนั้นมีความสําคัญมากต่อการตัดสินใจ ผูบ้ ริ โภคอาจแสวงหาจากแหล่งข้อมูลที่
เป็ นบุคคลที่เชื่อถือได้
อายุของผลิตภัณฑ์ (product life) ผลิตภัณฑ์ที่ยงิ่ มีอายุในการตลาดมากขึ้นใดยิง่ มีแนวโน้มมากที่
ผูบ้ ริ โภคจะ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มอ้างอิงมากยิง่ ขึ้นไปด้วย สําหรับการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะอาศัยข้อมูลจากสื่อวงกว้างและผูน้ าํ ทางความคิดเป็ น
อย่างมาก ดังนั้น ผูน้ าํ ทางความคิดมักเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ล่าสุดที่
ออก มาใหม่
ความมัน่ ใจที่มีต่อแหล่งข้อมูล (confidence in the source) ผูบ้ ริ โภคจะมีความมัน่ ใจต่อ
แหล่งข้อมูลเมื่อผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าจะได้รับ ข้อมูลจากแหล่งนั้น ถ้าผูบ้ ริ โภคได้รับผลดีจากการใช้
สินค้าที่ถกู แนะนําโดยแหล่งข้อมูลหนึ่งใน อดีตจะทําให้ผบู้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะใช้แหล่งข้อมูล
นั้นอีก นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังมีการพัฒนาความมัน่ ใจที่มีต่อธุรกิจหากสิ่ งที่ผูบริ
้ โภคได้รับตรง
กับสิ่งที่ธุรกิจโฆษณาไว้
การเป็ นประโยชน์ของข้อมูล (usefulness of the information) ผูบ้ ริ โภคมักใช้แหล่งข้อมูลใดก็
ตามที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยว ข้องกับปัญหาของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ตัวอย่างเช่น
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ขอ้ มูลที่ได้จากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นมากกว่าสําหรับการติดตาม เหตุการณ์ใน
ท้องถิ่น หรื อข่าวสารการขายสิ นค้าในท้องถิ่น
ประสบการณ์ที่มีมาก่อน (previous experience) คือข้อมูลที่ได้จากที่ผบู้ ริ โภคเคยเกี่ยวข้องกับ
สินค้า หรื อเหตุการณ์น้ นั มาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นของการเข้าไปเกี่ยวข้องในอดีตจะเป็ นที่พอใจ
หรื อไม่พอใจจะนํามาเป็ นข้อมูลสําหรับการตัดสิ นใจซื้อปั จจุบนั และอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น
การใช้เครื่ องไฟฟ้ าตราหนึ่ งแล้วพอใจมาก เมื่อต้องการเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นอีกก็อาจจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคสนใจที่จะซื้อ สินค้าตราเดิมที่เคยใช้ เป็ นต้น
ขนาดของการแสวงหาข้อมูล (degree of information search) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความพยายาม หรื อความจําเป็ นที่จะได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับช่วยในการตัดสินใจจะมีมาก
หรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ หลายประการคือ
1. ประสบการณ์และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ นัน่ คือ ปั ญหานั้นเคยตัดสิ นใจมาก่อนหรื อไม่ หา
รกเป็ นเรื่ องที่เคยตัดสินใจมาก่อนแล้วนั้น การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจไม่จาํ เป็ นก็ได้
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2. ลักษณะของการตัดสินใจ เป็ นการตัดสิ นใจที่มกั จะต้องทําเป็ นกิจวัตร หรื อว่านานๆ
ครั้ง ซึ่งถ้าการกระทํานั้นกระทําสมํ่าเสมอ การค้นหาข้อมูลที่ใช้สาํ หรับช่วยตัดสิ นใจก็นอ้ ย และ
ถ้าเป็ นเรื่ องที่ไม่ค่อยพบบ่อยๆ จําเป็ นต้องค้นหาเสียก่อน นอกจากนั้น ลักษณะของการตัดสิ นใจ
มีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนก็จาํ เป็ นต้องค้นหาข้อมูลมากขึ้น
3. ลักษณะความสําคัญของปั ญหาที่ตดั สินใจ ถ้าปัญหาใดยิง่ มีความสําคัญมาก ก็ยง่ิ
จําเป็ นมากที่จะต้องค้นหาข้อมูลมากตามไปด้วย แต่บางครั้งถ้าเป็ นเรื่ องสําคัญมากผูบ้ ริ โภค
อาจจะหันไปให้ความสนใจกับตราสิน ค้า หรื อร้านค้า หรื อปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยให้มนั่ ใจสําหรับ
การตัดสินใจปั ญหาดังกล่าวแทน
4. ประเภทของสิ นค้าที่ทาํ การตัดสินใจ ถ้าเป็ นสินค้าที่มีคงทน (durable goods) หรื อ
ราคาแพงก็จาํ เป็ นต้องค้นหาข้อมูลมากกว่าสินค้าพวกสะดวกซื้อ หรื อสินค้าที่มีราคาถูก
5. ลักษณะของผูต้ ดั สินใจ ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อขนาด
ของการค้นหาข้อมูล เช่น เป็ นคนที่ชอบหรื อสนุ กต่อการเดินสํารวจสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้อ
หรื อเป็ นคนที่เปิ ดรับความคิดของคนอื่นได้ง่าย หรื อเป็ นคนที่ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ลักษณะ
ของบุคคลเช่นนี้ ค่อนข้างจะนําไปสู่การค้นหาข้อมูลมากยังพบในหมู่ผบู้ ริ โภคที่มีการศึกษาสูง
ผูม้ ีรายได้สูง ผูท้ ี่อยูใ่ นชั้นทางสังคมที่ค่อนข้างสูง ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นหนุ่มสาวและครอบครัวที่ยงั
ไม่มีบุตร และในกรณี ที่เป็ นการตัดสิ นใจซื้อระหว่างสามีและภรรยาจะพบว่ามีมากขึ้นด้วย
การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกของปัญหา/ความต้องการ (Establish consumer
preferences) การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกของปัญหาเป็ นขั้นของการวิเคราะห์เพื่อ
ประเมิน ทางเลือกต่างๆ ที่จะทําให้สามารถกําหนดความชอบที่มีต่อทางเลือกในทางใดทางหนึ่ ง
โดยเฉพาะได้ ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็ นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่
จะได้รับจากกระบวนการการซื้อ ผูบ้ ริ โภคอาจเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีความต้องการเฉพาะมาก่อน
หรื อการที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้สนใจที่จะแสวงหาข้อมูลให้เพียงพอสําหรับการตัดสิน ใจก็ตาม แต่
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคก็ไม่สามารถที่จะหนีไปจากข้อสรุ ปที่ตอ้ งงกระทําการ ตัดสิ นใจ นัน่ คือ
การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือก (สินค้า) ใดทางเลือกหนึ่ ง การกําหนดความชอบสําหรับ
ทางเลือกใดๆ จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภคคาดว่าจะซื้อ ประเภทของร้านค้า และวิธีการ
ที่ใช้สาํ หรับการซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
การตัดสินใจซื้อเป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคพร้อมจะกระทําการตัดสิ นใจสําหรับทาง เลือก
ที่ได้กาํ หนดไว้แล้วจากทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกที่จะกระทําถือว่าเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
สําหรับการแก้ไขปัญหา นั้น ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นนี้คือ ความตั้งใจที่จะกระทําการซื้อสินค้า
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ใดสินค้าหนึ่ ง หรื อตราใดตราหนึ่ ง ความตั้งใจว่าจะซื้อนี้จาํ เป็ นจะต้องก่อให้เกิดการซื้อเสมอไป
เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรื อไม่ รวมทั้งสภาพความ
พร้อมที่จะนําไปสู่การตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น การตัดสิ นใจซื้อจะเกิดขึ้นหรื อไม่จึงขึ้นอยูก่ บั
1) ความตั้งใจซื้อ
2) สถานการณ์ในขณะตัดสินใจ
3) ระยะเวลาที่ใช้สาํ หรับตัดสิ นใจ
ความตั้งใจซื้อ (purchase intention) เป็ นช่วงที่ผบู้ ริ โภคพร้อมที่จะเลือกทางเลือกใดก็
ตามที่ดีที่สุดที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาของเขา ความตั้งใจซื้อเป็ นเพียงโอกาสที่เกิดจาก
การซื้อจริ งเท่านั้น การซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ือตัวสินค้าอย่างเดียวหากแต่เป็ นการซื้อ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อสิ นค้านั้นด้วย ดังนั้นการตั้งใจซื้อจึงเป็ นสิ่งสําคัญที่จะ
นําไปสู่การซื้อจริ งโดยการพิจารณา ข้อดีของตราสินค้า คุณภาพ และผลประโยชน์ท้ งั หมดของ
สินค้า เพื่อเปรี ยบเทียบกัน และสรุ ปเป็ นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ในขณะที่ตดั สินใจ (situational influences) สถานการณ์คือ ปัจจัยทั้งหลาย
โดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานที่ที่เกิดจากการสังเกตไม่ ได้เกิดจากความรู้ของบุคคล
แต่เกิดจากตัวกระตุน้ ที่เป็ นทางเลือกที่มีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั การเลือกสินค้าตราสินค้า
เป็ นช่วงของการพิจารณาสถานการณ์ในการตัดสินใจซื้อ เช่น จะซื้อเนื้อผักดี เป็ นต้น
สถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 5 ประการ คือ
(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ทําเลที่ต้งั การตกแต่งภายใน กลิ่นเสียง และการจัด
ร้าน
(2) ลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การซื้อประกอบกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม
(3) เงื่อนไขการซื้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวลา เช่น ซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อไร ซื้อในช่วงเวลาอะไร
เวลาเลิกงาน หรื อสุ ดสัปดาห์
(4) การจงใจไปเดินซื้อเป็ นความตั้งใจและต้องการซื้อ
(5) ขึ้นอยูก่ บั สภาพของอารมณ์ เงินสดที่มี สภาพความพร้อมทางร่ างกาย เช่น สบายดี
หรื อเจ็บป่ วย เป็ นต้น
ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ (decision time) ปั จจัยอีกตัวที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ก็คือ เรื่ องของเวลาที่จะใช้ไปสําหรับการตัดสินใจเป็ นสิ่งสุดท้ายที่ตอ้ งตัดสินใจ การเลือกซื้อ
สินค้าอาจใช้เวลาเป็ นปี หรื อตัดสิ นใจเลือกซื้อย่างฉับพลันก็ได้ ปกติระยะเวลาที่ใช้จะพิจารณา
ปัจจัยเช่นเดียวกับการแสวงหาข้อมูล
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การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase assessment)
เป็ นขั้นตอนที่ผบู้ ริ โภคจะประเมินผลการตัดสิ นใจที่ได้ว่า การตัดสิ นใจนั้นมี
ประสิทธิภาพเป็ นที่พอใจหรื อไม่ อันจะนําไปสู่การตัดสิ นใจครั้งต่อไปในอนาคต ฉะนั้น
กระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจึงไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อมีการกระทํา การซื้อ สิ่ งสําคัญ
อันหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ สภาวะความกังวลหลังการซื้อ(post cognitive dissonance) ซึ่งมีทฤษฎี
ที่ว่าความกังวลหลังการซื้อ (dissonance theory) ได้อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ โดย
ทฤษฎีน้ ี มีความคิดเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับความจําเป็ นในการรวบรวมข้อมูลและการ
ประมวลผลที่เกี่ยว กับทางเลือกต่างๆ อันนําไปสู่การยอมรับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง ความ
กังวลดังกล่าวเป็ นความรู ้สึกไม่สบายทางจิตใจที่ผบู้ ริ โภคพยายามจะบรรเทา ถ้าประสบการณ์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีเกี่ยวกับสิ นค้าเป็ นที่พอใจ การลดความกังวลหลังการซื้อของผูบ้ ริ โภคก็ควร
นําไปสู่ความชอบในตราสิ นค้าดัง กล่าวของสินค้า และนําไปสู่การเพิ่มความเป็ นไปได้ในการ
กลับมาซื้อซํ้าอีกของผูบ้ ริ โภค
ทฤษฎีที่ว่าด้วยความกังวลหลังการซื้อจะเกิดขึ้นภายในเงื่อนไข 3 ประการคือ
(2) ภายหลังจากการถูกบังคับให้พดู หรื อทําในสิ่งตรงกันข้ามกับทัศนคติ ความคิดเห็น หรื อ
ความเชื่อที่มีอยู่
(3) ภายหลังจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่มีอยู่
วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคจัดการเกี่ยวกับความกังวลหลังการซื้อ อาจทําให้ผจู้ ดั การฝ่ ายการตลาดได้รู้ถึง
การลดความกังวลและเพิ่มความเป็ นไปได้ ในการซื้อซํ้าของผูบ้ ิโภคในตราสินค้าดังกล่าวได้ใน
ภายหลังได้ในภายหลัง ผูบ้ ริ โภคอาจแสวงหาการบรรเทาความกังวลได้หลายทาง เช่น
1.ผูบ้ ริ โภคอาจค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของเขา
2.ผูบ้ ริ โภคอาจพยายามทําให้เขามัน่ ใจว่าการตัดสินใจของเขาถูกต้องดีแล้ว โดยการ
บอกคนอื่นว่าการตัดสิ นใจดังกล่าวคุม้ ค่าแล้ว
3.ผูบ้ ริ โภคอาจพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ขดั แย้งกับความคิดของเขา
4.ผูบ้ ริ โภคอาจแก้ไขปั ญหาความกังวลโดยการซื้อตราสินค้าใหม่ในการซื้อครั้ง ต่อไป
5.ผูบ้ ริ โภคอาจพยายามลืมความกังวลดังกล่าวจนหมดความกังวลไปเอง
นักการตลาดจึงได้พยายามทําโฆษณาเฉพาะขึ้นมาเพื่อขจัดความกังวลหลังการซื้อดัง
กล่าวของผูบ้ ริ โภค โดยโฆษณานั้นจะสนับสนุ นคุณสมบัติที่ดีของตราสิ นค้าดังกล่าว การให้
คําแนะนําวิธีการใช้ที่เพียงพอ การรับประกันสินค้า และการให้บริ การหลังการซื้อจะเป็ นสิ่งที่
ช่วยลดความกังวลหลังการซื้อของผู ้ บริ โภคได้
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3) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
คําว่า “ ความพึงพอใจ ” มีผใู้ ห้ความหมายไว้แตกต่างกัน เช่น Wolman (1973)
ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย
ที่ตอ้ งการหรื อความแรงจูงใจ
ปราณี อารยะศาสตร์ กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นท่าที ความรู้สึก หรื อทัศนคติ
ในทางที่ดีของบุคคล ที่มีต่องานที่ทาํ อยู่ ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจในงานมากจะมีการเสียสละ
อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงปั ญญาให้แก่งานมาก ส่วนผูท้ ี่มีความพึงพอใจในการทํางานน้อย มัก
ทํางานตามหน้าที่ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ส่ วนประกอบที่เป็ นแรงจูงใจที่มีอยูใ่ นงานนั้น
จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ท่าทีความรู้สึก หรื อทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบตั ิ ร่ วมปฏิบตั ิหรื อได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ โดยผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ น
ปั จจัยทําให้เกิดความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
กระบวนการรู ปแบบ และปัจจัยทําให้เกิดความพึงพอใจ กล่าวถึงกระบวนการของ
การสร้างความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานว่าถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม
และถ้ามีความพยามมากจะปฏิบตั ิงานได้มาก ทําให้ได้รางวัลมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่ความ พึง
พอใจปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
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กระบวนการเกิดความพึงพอใจตามแนวคิดของ Kotler แสดงในภาพที่ 1

แรงจูงใจ
แรงจูงใจ

ความพยายาม

ผลการปฏิบตั ิ
ได้รางวัลตอบแทน

ภาพที่ 1 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ
Porter และ Lowler เสนอรู ปแบบการเกิดความพึงพอใจว่าผลตอบแทนเป็ นสาเหตุทาํ
ให้เกิดความพึงพอใจ และการปฏิบตั ิงานย่อมจะก่อให้เกิดผลตอบแทน ดังนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบตั ิงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยการรับรู้ถึงผลตอบแทนที่
ยุติธรรม ดังแสดงในภาพที่ 2
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ผลการปฏิบตั ิงาน
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ผลตอบแทน

การรับรู ้ถึงผลตอบแทน
ที่ยตุ ิธรรม

ความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 รู ปแบบการเกิดความพึงพอใจ
รู ปแบบการเกิดความพึงพอใจของ
Porter and Lawler แสดงให้เห็นว่า ผลการ
ปฏิบตั ิงานจะนําไปสู่ผลตอบแทนหรื อรางวัลที่ได้รับ โดยผลตอบแทนจะไม่เกี่ยวพันกับความ
พึงพอใจโดยตรง แต่ตอ้ งผ่านการรับรู ้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ดังนั้น ความพึง
พอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจึงถูกกําหนดโดยความรู้สึกของแต่ละบุคคลเมื่อได้พิจารณาความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับ
หากผลตอบแทนจริ งมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับ ความพึงพอใจย่อมจะเกิดขึ้น
ความมากน้อยของความ พึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจจึงขึ้นอยูก่ บั การรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรม
ของผลตอบแทน
Frederick Herzberg เสนอทฤษฎีการจูงใจว่า ปัจจัยทําให้เกิดความพึงพอใจใน
งาน และปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันและไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
ปัจจัยปฏิเสธตั้งชื่อว่า Hygiene Factors เป็ นองค์ประกอบที่ทาํ ให้บุคคลไม่เกิดความไม่พึงพอใจ
ในงาน อย่างไรก็ตามปั จจัยเหล่านี้ไม่มีผลทําให้ท่าที ความรู้สึก หรื อทัศนคติเป็ นบวก และไม่มี
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ผลทําให้การปฏิบตั ิงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
เงิน (Money) การนิเทศงาน
(Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social status) ความมัน่ คง (Security) สภาพการทํางาน
(Working condition) นโยบายและการบริ หารงาน (Policy and administration) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relation) อีกปั จจัยหนึ่ งคือปั จจัยกระตุน้ หรื อปั จจัย
จูงใจตั้งชื่อว่า Motivation Factors เป็ นปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิ มีผลต่อความพึงพอใจใน
งานโดยตรง และมีผลต่อการเพิ่มหรื อลดผลผลิตของงานด้วย ได้แก่ ลักษณะของงาน (The
work itself) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ความเจริ ญก้าวหน้า (Advancement)
ความเจริ ญงอกงามที่เป็ นไปได้ (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ
ความสําเร็ จ (Achievement)
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การวัดความพึงพอใจ
โยธิน กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทําได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็น ซึ่งสามารถทําได้ในลักษณะที่กาํ หนดคําตอบให้เลือก หรื อตอบคําถามอิสระ คําถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หาร และการควบคุมงาน และเงื่อนไข
ต่าง ๆ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจึงจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย ไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ ีจะต้องอาศัยการกระทําอย่างจริ งจัง และการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจยั
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การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อเป็ นการศึกษาถึง ปัจจัย การเลือกอสังหาริ มทรัพย์ของ ประชากรใน
ค่ายธนะรัชต์ค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูซ้ ่ึงมีอายุต้งั แต่อายุ 20 ปี
ขึ้นไป ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
รู ปแบบวิธีการศึกษา
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research) ประเภทของการ
วิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ในลักษณะของการวิจยั เพียงครั้งเดียว ( One-Shot Case
Study)
ประชากร(Population)
ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรชาวค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี
ซึ่งมีจาํ นวน 11,573 คน(ที่ว่าการอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2553)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้หลักการคํานวณที่แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรของ Toro Yamane ดังนี้
n=

N
1 + Ne 2

โดย e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง(ในการศึกษาครั้งนี้กาํ หนดให้เท่ากับ 0.05)
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 ดังนี้
N=

11,573
1 + 11,573(0.05) 2

= 386.63

ได้การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจํานวนประมาณ 387 ตัวอย่าง โดยผูศ้ ึกษาจะทําการเก็บข้อมูลจริ ง
จํานวน 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ได้จดั สร้างขึ้น สําหรับใช้ศึกษา การ
เลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรชาวค่ายธนะรัชต์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้,
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ เลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของ ประชากรชาว
ค่ายธนะรัชต์ มีจาํ นวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์ของประชากรชาวค่ายธนะรัชต์
โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าตามแบบ ของ ลิเคิร์ต ( Likert’s
scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จึงกําหนดนํ้าหนัก หรื อ
คะแนนใน การตอบแบบสอบถาม 5 ระดับดังนี้
ระดับมากที่สุด ให้น้ าํ หนักหรื อคะแนนเป็ น
5
ระดับมาก ให้น้ าํ หนักหรื อคะแนนเป็ น
4
ระดับปานกลาง ให้น้ าํ หนักหรื อคะแนนเป็ น
3
ระดับน้อย ให้น้ าํ หนักหรื อคะแนนเป็ น
2
ระดับน้อยที่สุด ให้น้ าํ หนักหรื อคะแนนเป็ น
1
การแปลความหมายของข้อมูล จึงได้กาํ หนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามแนวทาง
ดังนี้
ดวงเดือน จุลกรานต์ (2548)
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึงมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ดังนี้
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ จะเก็บโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 400
ชุด ที่เป็ นลักษณะแบบคําถามแบบปลายเปิ ด ผูว้ ิจยั เป็ นผูแ้ จกและขอรับคืนแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้องทุกฉบับ
เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อได้ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้นาํ ข้อมูลเหล่านั้นมาทําการเปลี่ยน
สภาพข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการนําไปประมวลผล หรื อวิเคราะห์ ประกอบด้วยการลงรหัส และ
การแปรสภาพข้อมูล โดยผูศ้ ึกษาได้ให้ผตู้ อบแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็ น 5 ระดับตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับความสําคัญ ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
2. ทําการประมวลผลข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื่อการวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะ
รัชต์ ซึ่งการแปรความหมายของคะแนนนั้นจะนําคะแนนของกลุ่มตัวอย่างมาแปลความหมาย
ของคะแนนตามระดับ คือ (คะแนนสูงสุ ด-คะแนนตํ่าสุ ด)/ระดับ = (5-1) / 5 = 0.8 สําหรับเกณฑ์
การประเมินค่าระดับความสําคัญนั้น พิจารณาจากเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.20-5.00 จัดอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.40-4.19 จัดอยูใ่ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย
2.60-3.39 จัดอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.80-2.59 จัดอยูใ่ นระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.79 จัดอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
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สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สําหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ได้แก่
1. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.สถิติทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความสําพันธ์ระหว่าปั จจัยทางประชากรศาสตร์ กบั
ทัศนคติและพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษารัดรู ปโดยใช้วิธี Chi-square ในการทดสอบ
สมมติฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิจยั ข้ อมูล
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การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย” โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั นํามาประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการนําเสนอ
อกเป็ น 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของ
ประชากร โดยใช้
ค่าความถี่ และ ร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจยั ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ของประชากรในค่ายธนะ
รัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ของประชากร ซึ่ง
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่ อเดือน
โดยใช้ ค่าความถี่ และค่ าร้ อยละได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

250
150
400

62.5
37.5
100.0

161

40.3

133

33.3

93

23.3

13

3.3

400

100.0

144

36.0

248

62.0

8

2

400

100.0
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21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม
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ตารางที่ 1 ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์(ต่อ)
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
5. อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

0
0
226
126
48
0
400

0
0
56.5
31.5
12.0
0
100.0

248

62.0

60

15.0

58

14.5

34

8.5

400

100.0

0

0

192

48.0

202

50.5

6

1.5

0

0

0

0
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ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
รวม
6. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
สูงกว่า 50,000 บาท
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รวม

400

100.0
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับข้ อมูลปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
ของประชากรชาวค่ ายธนะรั ชต์ ที่มีต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ จําแนกตามตัวแปร
ได้ ผลดังนี้
เพศ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวนร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ เพศ
หญิง มีจาํ นวนร้อยละ 37.5
อายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มีจาํ นวนร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ อายุ
31-40 ปี มีจาํ นวนร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี มีจาํ นวนร้อยละ 23.3 และอายุ 50 ปี
ขึ้นไป มีจาํ นวนร้อยละ 3.3
ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรจบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า มีจาํ นวนร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า มีจาํ นวนร้อยละ 31.5
และ ปริ ญญาตรี มีจาํ นวนร้อยละ 48.0
อาชีพ พบว่า ประชากรมีอาชีพข้าราชการ มีจาํ นวนร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจาํ นวนร้อยละ 15.0 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน
ร้อยละ 14.5 และอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ มีจาํ นวนร้อยละ 8.5
รายได้ ส่วนบุคคลเฉลีย่ ต่อเดือน ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท มีจาํ นวนร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท มีจาํ นวนร้อยละ 48.0 และ
30,001-40,000 บาท มีจาํ นวนร้อยละ 1.5
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรค่ายธนะ
รัชต์
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรชาวค่ายธนะ
รัชต์ โดยใช้ค่าความถี่และ ร้อยละ ดังนี้

44.5

35.3

30.3

43.8

46.8

44.5

1.0

20.3

16.5

27.3

6. การเดินทางสะดวก
7. มีสถานที่พกั ผ่อนใกล้ๆ

36.8
37.5

35.3
44.5

น้ อยที่สุด

มาก

1. จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
2. ความสะดวกสบายใน
การสัญจร
3. ความปลอดภัยของ
สถานที่
4. ระยะห่ างจากเพื่อนบ้าน
พอสมควร
5. ใกล้สถานที่สาํ คัญ

น้ อย

มากที่สุด

ปัจจัยที่มผี ลต่ อการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

ระดับความสําคัญ

ปานกลาง

ตารางที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์

19.8 0.5 0.0
0
43.5 21. 0.0
5 0
8.8 0.0 0.0
0 0
43.5 35. 0.0
3 0
28.5 27. 0.0
8 0
28.0 0.0 0.0
18.0 0.0 0.0

4.00

ควา
ม
SD
หมา
ย
0.78 มาก
ที่สุด
0.84 มาก

4.38

0.64

2.87

0.72

3.33

1.05

4.09
4.20

0.99
0.72

x
4.24

มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก
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10.5

37.3

9. ห่างจากถนนสายหลัก
พอสมควร
10. มีแหล่งนํ้าที่สะอาด
11. แวดล้อมด้วยต้นไม้
12. อยูใ่ นเขตชุมชน

11.8

37.0

13.5
21.8
17.0

40.5
43.8
44.5

น้ อยที่สุด

มาก

8. ใกล้สถานศึกษา

ปานกลาง

มากที่สุด

ปัจจัยที่มผี ลต่ อการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

ระดับความสําคัญ
น้ อย
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ส
32.3 13.
0
35.3 11.
5
36.5 7.3
26.8 6.3
28.8 7.8

x

SD

7.0 3.31

1.05

4.5 3.40

0.99

2.3 3.56
1.5 3.78
2.0 3.67

0.89
0.91
0.92

ควา
ม
หมา
ย
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
ประชากรชาวค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปัจจัยที่ผลต่อการซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์มากที่สุดคือ ความปลอดภัยของสถานที่และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว
รองลงมาของปั จจัยที่ผลต่อการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์มาก คือ มีสถานที่พกั ผ่อนใกล้ๆ การ
เดินทางสะดวก ความสะดวกสบายในการสัญจร แวดล้อมด้วยต้นไม้ อยูใ่ นเขตชุมชน และมี
แหล่งน้าที่สะอาด รองลงมาปั จจัยที่ผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ปานกลางคือ ห่างจากถนน
สายหลักพอสมควร ใกล้สถานที่สาํ คัญ ใกล้สถานศึกษาและระยะห่างจากเพื่อนบ้านพอสมควร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์
ของประชากรค่ายธนะรัชต์

ปัจจัยด้ านราคา

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

ระดับความสําคัญ
มาก

ปัจจัยทางการตลาด

มากที่สุด

ตารางที่ 3 ปั จจัยทางการตลาด

x

SD

ความ
หมาย
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น้ อย

น้ อยที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความ
หมาย

มาก

SD

x

24.
0

48.8

26.0

1.0

0.3

3.95

0.75

25.
0

47.5

21.0

5.3

1.3

3.90

0.88 มาก

24.
3

49.8

25.0

0.8

0.3

4.38

0.64

มาก
ที่สุด

13.
8

44.3

29.0

9.0

4.0

3.55

0.97

มาก

มากที่สุด

ปัจจัยทางการตลาด

ระดับความสําคัญ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ปัจจัยด้ านราคา

1. มีราคาที่เหมาะสมกับ
ขนาดของ
อสังหาริ มทรัพย์
ปัจจัยด้ านสถานที่
2. สถานที่เป็ นจุดที่
น่าสนใจ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
3. มีการออกแบบที่
ทันสมัย
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
การตลาด
4. มีโปรโมชัน่ ให้เลือก
ตามความเหมาะสม

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประชากรชาวค่าย
ธนะรัชต์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์มากที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยประชาการให้ความสําคัญในเรื่ อง มีการออกแบบที่ทนั สมัย รองลงมาคือ ด้าน
ราคา โดยประชากรให้ความสําคัญในเรื่ อง มีราคาที่เหมาะสมกับขนาดของอสังหาริ มทรัพย์
รองลงมาคือ ด้านสถานที่ โดยประชากรให้ความสําคัญในเรื่ อง สถานที่เป็ นจุดที่น่าสนใจ
รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยประชากรให้ความสําคัญในเรื่ อง มีโปรโมชัน่ ให้
เลือกตามความเหมาะสม
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บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการเลือกซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรชาวค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี อําเภอประจวบคีรีขนั ธ์” ผูว้ ิจยั นํามาสรุ ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ตามลําดับดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิธีดาํ เนิ นการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ

วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรค่าย
ธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีอายุต้งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป จํานวน 11,573 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี อําเภอประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่
1 เป็ นแบบสอบถามวัดข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษา ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์
และปัจจัยทางการตลาด โดยลักษณะคําถามจะเป็ นลักษณะมาตรวัดแบบลิเคิต ( Likert Scale) มี
ตัวเลือก 5 อันดับ คือ ให้ความสําคัญ มากที่สุด ให้ความสําคัญ มาก ความสําคัญ ปานกลาง
ความสําคัญน้อย ให้ความสําคัญน้อยที่สุด ให้ ให้ จํานวน 17 ข้อ
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ เนื้อหาของเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา ( Content
Validity) เพื่อแก้ไขข้อคําถามและปรับปรุ งเนื้อหาของแบบสอบถามให้เหมาะสมและชัดเจน
ยิง่ ขึ้น เป็ นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้ อหา และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) มาตรวัด โดยการนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ ( Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา คือ
ประชากรค่ายธนะรัชต์ จํานวน 40 คน แล้วนํามาหาค่าสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach และ
ทําการปรับปรุ งข้อคําถาม ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริ ง สําหรับค่าสัมประสิทธิ์
Alpha ของ
Cronbach จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 จึงจะสามารถ นําแบบสอบถามฉบับนี้ไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
ได้ ซึ่งในครั้งได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ Alpha ของ Cronbach เท่ากับ 0.893 ซึ่งถือว่าอยูเ่ กณฑ์ระดับสูง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่ มตามสะดวก
(Convenience Random) โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด กับประชากรค่ายธนะรัชต์ อ.
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยระยะเวลาในการสํารวจ คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 แล้วนํา
ข้อมูลที่ได้ไปตรวจความถูกต้อง และนําไปวิเคราะห์สรุ ปผลการศึกษาต่อไป
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
สารสนเทศ อิเล็กทรอนิคส์ บทความ และ ผลการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา ( Descriptive Statistic)
ได้แก่ ความถี่ ( Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลตามจุดประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งการ
นําเสนอออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช้
ค่าความถี่ และ ร้อยละ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่ผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่การซื้ออสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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การสรุปผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนํามาสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของประชากร โดยใช้
ค่าความถี่ และ ร้อยละ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ส่ วน
สถานภาพนั้นส่ วนใหญ่คือ สมรส ซึ่งมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ที่ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า มีอาชีพส่ วนใหญ่ คือ ข้าราชการ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่คือ
20,001-30,000 บาท
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ พบว่า ประชากร ส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว และความปลอดภัยของสถานที่ ในระดับ
มากที่สุด อาจเป็ นเพราะบ้านที่ทางราชการจัดให้น้ นั อาจมีขนาดไม่เพียงพอต่อสมาชิกใน
ครอบครัว และหากจะซื้ออสังหาริ มทรัพย์จึงคํานึงถึงสถานที่ต้ งั เป็ นอันดับแรก โดยด้านที่
ประชากรให้ความสําคัญในระดับมาก คือ ความสะดวกสบายในการสัญจร การเดินทางสะดวก
มีสถานที่พกั ผ่อนใกล้ๆ มีแหล่งนํ้าสะอาด แวดล้อมด้วยต้นไม้ และอยูใ่ นเขตชุมชน อาจสืบ
เนื่องมาจากการเดินทางมาทํางานในเวลาอันเร่ งรี บ และเมื่อเป็ นวันหยุดพักผ่อน ก็อยากให้รู้สึก
สบาย รองลงมาคือให้ความสําคัญระดับปานกลางคือ ระยะห่างจากเพื่อนบ้านพอสมควร ใกล้
สถานที่สาํ คัญ ใกล้สถานศึกษา และห่ างจากถนนสายหลักพอสมควร
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาด พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ในด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญสูงสุดในเรื่ อง มีการออกแบบที่มนั สมัย รองลงมาคือใน
ด้าน ด้านสถานที่ โดยให้ความสําคัญในเรื่ อง สถานที่เป็ นจุดที่น่าสนใจ รองลงมาคือ ในด้าน
ราคา มีราคาที่เหมาะสมกับขนาดของอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเรื่ องที่ให้ความสําคัญสูงสุด
ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
ผูท้ าํ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ควร ให้ความสําคัญ กับปัจจัยที่มีผลต่อ
การซื้ออสังหาริ มทรัพย์ ที่มีแนวโน้มต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของผูบ้ ริ โภค
1. จํานวนสมาชิกของครอบครัว มีความสําคัญต่อการเลือกอสังหาริ มทรัพย์มากที่สุด
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2. ความปลอดภัยของสถานที่ ควรมีการวางแผนในเรื่ องนี้อย่างระมัดระวัง
ในส่ วนของปั จจัยทางการตลาดนั้น ควรให้ความสําคัญ ในเรื่ อง
ด้านราคา ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับขนาดของอสังหาริ มทรัพย์
ด้านสถานที่ ควรตั้งอยูใ่ นสถานที่ๆน่าสนใจ
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการออกแบบที่มนั สมัย เพื่อเป็ นจุดดึงดูดลูกค้า
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาที่แพร่ หลาย เป็ นที่ติดตาของผูค้ นทัว่ ไป
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ข้ อเสนอแนะในการจัดวิจยั ในครั้งต่อไป
ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผูท้ าํ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ร่ วมด้วย เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลของผูผ้ ขู ้ ายและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูซ้ ้ือที่เป็ นประโยชน์
ในการศึกษาวิจยั มากขึ้น
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เรื่ อง......พฤติกรรมการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรในค่ายธนะรัชต์
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เพชรบุรี โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามใช้เพื่อประโยชน์สาํ หรับการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ
เรื่ องพฤติกรรมการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชากรในค่ายธนะรัชต์ เพื่อให้งานวิจยั นี้ สามารถ
สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในเรื่ องนี้ อีกต่อไป อนึ่ งข้อมูลที่ได้รับจะ
จัดเก็บเป็ นความลับและขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้
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ปริ ญญาตรี

อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า

สูงกว่าปริ ญญาตรี

5. อาชีพ
ข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริ ษทั เอกชน
6. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน

ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ตํ่ากว่า 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 - 40,000 บาท

40,001 – 50,000 บาท

สูงกว่า 50,000 บาท

ส่ วนที2่ ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของประชาชนค่ายธนะรัชน์
จงทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริ มทรัพย์
1. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2. ความสะดวกสบายในการสัญจร
3. ความปลอดภัยของสถานที่
4. ระยะห่ างจากเพื่อนบ้านพอสมควร
5. ใกล้สถานที่สาํ คัญ
6. การเดินทางสะดวก
7.มีสถานที่พกั ผ่อนใกล้ๆ
8. ใกล้สถานศึกษา
9. ห่างจากถนนสายหลักพอสมควร
10. มีแหล่งนํ้าที่สะอาด
11. แวดล้อมด้วยต้นไม้
12. อยูใ่ นเขตชุมชน

มาก

ระดับความสําคัญของปั จจัย
ค่อนข้างมาก ปานกลาง ไม่ค่อย
สําคัญ

ไม่สาํ คัญ

ปั จจัยทางการตลาด

มาก

ระดับความสําคัญของปั จจัย
ค่อนข้างมาก ปานกลาง ไม่ค่อย
สําคัญ

1. มีราคาที่เหมาะสมกับขนาดของ
อสังหาริ มทรัพย์
2. สถานที่เป็ นจุดที่น่าสนใจ
3. มีการออกแบบที่ทนั สมัย
4. มีโปรโมชัน่ ให้เลือกตามความ
เหมาะสม
5. มีสื่อโฆษณาที่แพร่ หลาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ข้ อเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................

ไม่สาํ คัญ

